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Sammanfattning
Sveriges befolkning har under de senaste åren som helhet vuxit kraftigt men
befolkningstillväxten har varit ojämnt spridd över landet. Detta då det främst är städer och
starkare regioner som vuxit. Samtidigt som den totala befolkningen ökat har andra mer
perifert belägna områden uppvisat den motsatta utvecklingen och istället minskat
befolkningsmässigt. Utvecklingen förstärks ofta av låga fertilitetstal och en allt äldre
befolkning. En minskande befolkning ger upphov till speciella förutsättningar för
kommunernas möjligheter att skapa en god livsmiljö och ett ökande välstånd för dess
befolkning.
Utifrån detta perspektiv syftar denna studie till att undersöka hur kommuner som befinner sig
i stagnation tänker sig att de ska kunna utveckla eller bibehålla invånarnas välstånd. Studien
har genomförts med den teoretiska utgångpunkten att organisationer och i det här fallet
kommuner kan påverkas av olika tankefigurer och planeringsdoktriner. Deras stabilitet och
förespråkande av vissa lösningar kan leda till en spårbunden där andra alternativ blir
förbisedda. Studien har försökt besvara om stagnerande kommuner påverkas av sådana
tankefigurer.
Studien har genomförts som en fallstudie där sex svenska stagnerande kommuner har utgjort
fallen. De olika fallen har studerats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys vilken
fokuserat på att djupstudera de utvalda kommunernas översiktsplaner. Det empiriska
materialet har studerats genom ett antal analysfrågor vilka legat till grund för vilka delar som
varit relevanta att lyfta fram. De nådda resultaten har sedermera analyserats med stöd av den
presenterade forsknings- och kunskapsöversikten samt de teoretiska utgångspunkterna.
De dragna slutsatserna visar på att stagnerande kommuner generellt sätt ser stagnation och de
effekter som den innebär som något negativt som de anser behöver brytas. Något som de
tänker sig ska kunna ske genom att nya människor lockas att bosätta sig i kommunerna genom
det som kommunerna betecknar som attraktiva boenden. Studien visar dock på att det överlag
saknas tydliga planeringslösningar för hur en sådan utveckling ska kunna ske. Istället kan
kommunernas inriktning ses som en slags from förhoppning att utvecklingen snart ska vända.
Detta gör sammantaget att mycket av ställningstagandena i översiktsplanen liknar den
allmänna politikens strävan efter att attrahera nya invånare och företag vilka ska bidra med
tillväxt och därigenom ett ökande välstånd.
Det stora inslaget av allmänna politiska inslag i översiktsplanen visar på att tillväxtdoktrinen
har en stor inverkan även på stagnerande kommuners planering. Med utgångspunkten att de
studerade kommunerna under en längre tid påverkats av stagnation skulle det kunna varit
rimligt att anta att de anpassat sig efter förutsättningarna och försökt hitta andra lösningar för
att skapa välstånd. En förklaring till att så inte förefaller vara fallet kan vara tillväxtdoktrinens
starka ställning i samhället något som gör att kommunerna inte ser några andra alternativ än
att följa denna. Detta gör att kommunerna kan anses sitta fast i den dominerande tankefiguren.
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1. Inledning
1.1. Introduktion
Under det senaste decenniet har Sveriges befolkning som helhet ökat kraftigt. Den
sammanlagda befolkningsökningen har dock inte inneburit att alla Sveriges regioner och
kommuner ökat befolkningsmässigt. Det är främst sedan tidigare tätbefolkade och starka
arbetsmarknadsregioner som växt medan mer perifert belägna områden påverkats av en
utveckling i motsatt riktning. En utveckling som delvis kan förklaras med att alltfler främst
unga människor kommit att söka sig till städerna vilket samtidigt bidragit till en förändrad
ålderspyramid i avfolkningsbygderna.
Sammantaget har detta inneburit en utveckling där knappt hälften av Sveriges kommuner
påverkats av en stagnerande befolkning trots att den nationella befolkningen ökat kraftigt.
Trots utvecklingen hävdar flera forskare att flertalet av de kommuner som påverkats av en
stagnerande befolkning fortsatt bedriver en planering inriktad mot att hantera en
befolkningstillväxt (Erlingsson 2015; Fjertorp 2012; Syssner 2014). Ett intresse som delvis
anses kunna förklaras med den allmänna bild som finns kring att en tillbakagång och en
minskande befolkning är något negativt som leder till problem och svårigheter att upprätthålla
service för den aktuella kommunen eller orten.
En övertid kontinuerlig befolkningsminskning i kombination med ett perifert läge med långa
avstånd gör att det många gånger bli svårt att bibehålla den samhällsservice som ur nationell
synvinkel kan ses som grundläggande. Den försämrade offentliga servicen i kombination med
områdenas svårigheter att locka till sig nya invånare gör att utvecklingen troligen kommer att
fortsätta. Något som på sikt ger upphov till frågan hur det ska vara möjligt att uppnå
målsättningen om en likvärdig samhällsservice till Sveriges invånare. (Wiberg 2008) Detta
kan i förlängningen kopplas till vilka möjligheter det finns för kommuner med dessa
förutsättningar att skapa ett ökande välstånd för befolkningen.
I motsats till utvecklingen i stagnerande kommuner förväntas områden med tillväxt och
ökande befolkning få ett större ekonomiskt utrymme genom ökade skatteinkomster och fler
arbetsplatser. Invånare och resurser som generar en större bas för servicen och
välfärdstjänsterna i kommunen. Ett större antal invånare förväntas helt enkelt leda till en
minskad kostnad per invånare för den kommunala servicen vilket anses kunna trygga dess
framtida existens. Det har helt enkelt sett som det naturliga tillvägagångssättet för att skapa
välstånd åt invånarna. Detta är den enkla förklaringen till varför ett stort antal kommuner
kommit att lägga fokus på att investera resurser i åtgärder för att locka nya invånare.
Samtidigt finns det de som ifrågasätter tillväxt och om ett ökat antal invånare ger ökade
resurser till den offentliga servicen per individ. Utifrån det perspektivet ifrågasätts det om
kommunerna ska ägna sig åt att försöka locka till sig nya invånare. Enligt kommunallagen är
deras uppgift att verka för att åstadkomma en utveckling som ser till de egna invånarnas bästa.
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Förutsatt att ett ökat antal invånare leder till minskade kostnader och ökade förutsättningar för
en bibehållen servicenivå skulle åtgärder för att locka nya invånare kunna anses vara ett sätt
att gynna de egna invånarna och deras förutsättningar. Visar det sig istället att utvecklingen
inte har den effekten blir det rimligt att ifrågasätta om de av kommunerna nedlagda resurserna
är en rimlig prioritering eller hade de istället kunnat användas på ett mer effektivt sätt för att
stärka den kommunala servicen och därigenom gynna kommunens ursprungliga invånare.
Det normala är att kommunens befolkning krymper. Men det betraktas som politiskt
självmord att gå till val med en politik som uttalat planerar för befolkningsminskning.
Gissur Ó Erlingsson, Dagens Samhälle, 2 april 2015
Trots de tveksamma resultaten av kommunernas olika marknadsföringsåtgärder finns det en
uppfattning att det är tabu att tala om och planera för en befolkningsminskning. Något som
förklaras med den starka negativa kopplingen som en sådan utveckling har vilket gör att ett
sådant tillvägagångssätt anses omöjligt att försvara inför väljarna då det kan förväntas
medföra försämrade framtidsförhoppningar hos befolkningen.
Det finns dock tendenser till att försöken att skapa välstånd för kommuninvånarna på senare
år även kommit att ta hänsyn till andra faktorer än den ekonomiska utvecklingen. En
utveckling som hänger samman med framväxten av intresset för hållbar utveckling vilket
gjort att fokus kommit att riktas mot att skapa en hållbar tillväxt. Därmed har även ekologiska
och sociala aspekter kommit att tillföras till strävan efter att skapa välstånd. Detta öppnar nya
vägar för stagnerande kommuner att skapa ett framtida välstånd för invånarna.
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1.2. Problemformulering
Globala trender har inneburit att alltfler människor sökt sig till städer och starka regioner
vilket samtidigt inneburit minskande befolkning och arbetstillfällen för mer perifera områden.
Något som påverkat deras arbete och möjligheter att skapa välstånd för befolkningen.
Beroende på vilket tillvägagångssätt och principer som används i strävan mot ett bibehållet
eller ökande välstånd kan arbetet anses baserat på olika tankefigurer. Utifrån det perspektivet
är det möjligt för planerare och politiker att fastna i de olika tankefigurernas stabilitet och
invanda mönster. Något som riskerar att leda till att de förbiser eller saknar användbara
alternativ för att hantera de problem som uppstår utifrån de nya förutsättningarna.

1.3. Frågeställningar
1. Hur tänker sig kommunerna i stagnerande områden att de ska bibehålla och utveckla
välståndet för invånarna?
2. Vilken betydelse har olika tankefigurer för planeringens utformning och vilka
tankefigurer är dominerande?

1.4.

Syfte

Syftet med arbete är att studera hur planeringen och politiken i stagnerande kommuner tänker
sig att invånarnas välstånd ska bibehållas och utvecklas. Detta genom att undersöka vad de
anser välstånd består av och hur det skapas i den egna kommunen.
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1.5. Disposition
Arbetet består av sju kapitel. I det inledande kapitlet introduceras det studerade
problemområdet och arbetets problemformulering, frågeställningar och syfte pressenteras.
Kapitel 2 utgörs av arbetets teoretiska utgångspunkter vilka utgörs av teoretiska modeller
kring begreppen tankefigur, spårbundenhet och planeringsdoktrin. Kapitel 3 består av arbetets
forsknings- och områdesöversikt. Inledningsvis diskuteras vad stagnation innebär och i vilka
sammanhang begreppet används. Därefter återfinns en diskussion kring vilka
befolkningstrender som finns i samhället och hur dessa påverkar olika områden. Vad som
orsakar en stagnerande befolkning och vilka konsekvenser detta leder till för de påverkade
områdena lyfts fram. Avslutningsvis förs en diskussion kring vilken betydelse
befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt har för utvecklandet av samhället där både positiva
och negativa synsätt lyfts fram.
I Kapitel 4 redogörs för valet av metodologi och metod för genomförandet av studien. Det
beskrivs hur dessa har tillämpats. Av kapitlet framgår också hur de studerade fallen har valts
ut samt hur studien av dessa har avgränsats.
Kapitel 5-7 utgör själva den genomförda studien. I kapitel 5 återfinns en kortare presentation
av de studerade fallen där viss grundläggande information redovisas. I kapitel 6 analyseras
och diskuteras de resultat som framkommit genom studien av det empiriska materialet.
Avslutningsvis redovisas de slutsatser som är möjlig att dra av den genomförda studien i
kapitel 7.
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2. Teoretiska utgångspunkter
I nedanstående kapitel diskuteras studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa utgörs av tre
teoretiska begreppen tankefigur, spårbundenhet och doktrin. Efter att begreppens enskilda
betydelse diskuterats relateras de till den aktuella studiens fokus.

2.1.

Asplunds tankefigur

Individer och organisationers handlande kan förstås utifrån Asplunds tankefigur. En
tankefigur ska se som en slags idégrund vilken olika diskurser och förhållningssätt utgår från.
Asplund (1979, ss.160-163) beskriver en tankefigur genom att använda de två begreppen
komplexitet och tröghet. Komplexitet innebär att tankefiguren är förknippad och sammansatt
av ett antal olika egenskaper vilka nödvändigtvis inte är entydiga. Den andra delen utgörs av
tröghet vilket innebär att en tankefigur är något som inte plötsligt förändras utan istället sker
förändring genom en långdragen process. Detta utgör en skillnad i förhållande till diskurser
vilka både kan uppstå och försvinna plötsligt. Således blir tankefiguren en mer stabil
konstruktion som har en förmåga att överleva under en längre tid. Detta gör också att
tankefiguren kan förbli den samma oavsett om någon eller några av dess diskurser försvinner.
Trögheten och den starka tilltron till det tidigare handlandet kan innebära att individer och
organisationer fastnar i ett handlingsmönster längre än vad som utifrån sett kan ses som
önskvärd för systemets utveckling. Upprätthållandet av det befintliga systemet kan dock
samtidigt upplevas som önskvärt av dess brukare då det ger upphov till stabilitet och
förutsägbarhet. Detta eftersom det är möjligt att utgå från tidigare erfarenhet och kunskap
handlat vilket leder till ett tillvägagångssätt som stämmer överrens med invanda mönster.
(Asplund 1979, ss.160-163)

2.2. Spårbundenhet
Den tröghet och stabilitet som enligt Asplund tankefigurer består av påminner mycket om
begreppet spårbundenhet. Spårbundenhet har enligt Pierson (2000, ss.252-253) blivit ett
populärt verktyg för att analysera olika processers utveckling och förankring i historien.
Begreppet har kommit att användas på ett bredare respektive ett snävare sätt där det senare är
den inriktning som diskuteras här. Spårbundenhet innebär då att en organisation eller individ
fortsätter att följa den väg som denne tidigare börjat följa. Desto längre som det ursprungliga
spåret följs desto svårare och mer kostsam blir det att byta spår och vända tillbaka. Detta gör
att alternativ som tidigare varit valbara inte längre ses som möjligheter då de skulle kräva ett
avsteg från det dominerande spåret.
De beslut som fattas blir således beroende av de beslut som tidigare fattats. Desto längre bort
det ursprungliga beslutet är desto mer kostsamt och enenergikrävande blir det att göra om och
välja en annan inriktning. Således blir de beslut som fattas i ett tidigt skede i organisations
framväxt särskilt viktiga för hur den senare kommer att utvecklas och fungera. (Pierson 2000,
s.252-253) Spårbundenheten och den självklarhet kring hur frågor och problem ska hanteras
som den medför leder till att dessa över huvudtaget inte diskuteras inom organisationen. Detta
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kan ses som en institutionalisering. Något som innebär att tidigare beslut och synsätt får en
avgörande påverkan på hur fenomen tolkas och vilka beslut som fattas. (Hall & Taylor 1996,
s.941) Framväxten av denna typ av institutionalisering och organisatoriska standardprocesser
kan enligt Siverbo (2010, s.50) ske antingen medvetet eller omedvetet. Medvetet genom en
priorietring att skapa en trygg och effektiv verksamhet, där alla medarbetar hanterar
situationen på liknande sätt, framför flexibilitet i verksamheten. Omedvetet genom inlåsande
effekter där beslut utgår från tidigare fattade beslut och vanor.
Den ökande kostnaden att bryta av från det valda spåret gör tillsammans med organisationens
kopplingar till andra delar av samhällssystemet att möjligheterna att bryta ett tillvägagångssätt
är begränsade även om det nuvarande visar sig vara ineffektiv. (Pierson 2000, s.252-253)
Detta kan ses som en förklaring till varför bristfälliga organisationsformer och tillfälliga
regler blir långlivade trots att den ursprungliga avsikten varit en annan. Kostnaderna och de
komplikationer i förhållande till andra samhällssystem som det skulle innebära att byta ut dem
kan helt enkelt göra att nackdelarna överstiger de vinster som en förändring skulle innebära.
(Siverbo 2010, ss.50-51)
Spårbundenhetens innebär alltså att invanda arbetsätt och traditionella förhållningssätt
upprätthålls inom organisationer. Den starka kopplingen till historiska beslut och de
omfattande kostnaderna som det innebär att göra stora omdaningar kan ses som förklaringar
till varför det som Asplund betecknar som tankefigurer består. Tankefigurer anses dock ha en
viss anpasslighet och förmåga att anpassa sig efter nya omvärldsfaktorer även om en sådan
utveckling sker i en långsam process utan större samlade förändringar.

2.3. Planeringsdoktriner
Inom planeringen har den komplexitet och tröghet som tankefigurer består av kommit att
diskuteras under begreppet planeringsdoktrin. En av de första som började diskutera
fenomenet var Foley (1960, s.211-213) som diskuterade det som olika ideologier inom
planeringen. Foley menade att en planeringsideologi kan styra inriktningen och det vardagliga
handlandet inom planeringen av staden. Genom att påverka hur en viss situation ska tolkas
anger den vilka problem som är relevanta att ge uppmärksamhet och vilka som ska
nedprioriteras. Därtill anger den vilka lösningar som är att föredra för att komma till rätta med
problemen och därmed också vilka lösningar som inte är lämpliga. Därigenom spelar den
dominerande ideologin en avgörande roll för vilken utveckling som förespråkas i
utvecklingen av staden.
Diskussionen kring fenomenet utvecklades sedermera och begreppet planeringsdoktrin växte
fram och kom att ges ett tydligare innehåll av Faludi och Valk (1994, s.18) vilka beskrivit en
planeringsdoktrin som en uppsättning av sammanhängande idéer kring hur rummet ska ordnas
och utvecklas samt inom vilka ramar detta ska ske. Idéerna delas av en bred majoritet och
anses som självklara vilket gör att dess innehåll inte ifrågasätts. De grundläggande idéerna
kan sägas bestå av tre delar.
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1. Hur det övergripande ordnandet av ett rumsligt område ska ske.
2. Hur den övergripande utvecklingen ska ske och vilka områden som ska användas till
vad.
3. Hur de två ovanstående ska hanteras och vilken roll olika aktörer spelar i detta.
För att fungera och bilda en meningsfull planeringsdoktrin krävs ett samspel mellan delarna
som rör planeringens koncept och principerna som styr hur denna ska bedrivas.
Planeringsdoktriners förmåga att överleva över tid och därigenom upprätthålla stabilitet i
planeringssystemet lyfts av Faludi och Valk (1994, s.18) fram som en förklaring till att
planeringen som samhällsfunktion blivit så framgångsrik. Förekomsten av planeringsdoktriner
och den politiska grund som dessa vilar på har gjort det möjligt för planeringen att behålla
samma grundläggande principer och system under en lång period även om strategierna för att
uppnå dess kunnat ändras över tid. Detta kan anses vara viktigt inom planeringen då denna
utgörs av en långsam process där tiden mellan idé och realisering är lång.
Planeringsdoktrinernas förmåga att upprätthålla systemet och skapa ett ramverk för vad som
är möjligt gör att planeringsprocessen kan kortas samtidigt som det skapas förutsättningar för
en långsiktighet. (Roodbol-Mekkes et.al 2011, s.4) Ett resonemang som i stort kan liknas vid
tankefigurer vilka också anses utgöra stabila konstruktioner av idéer vilka överlever även när
diskurser förändras och försvinner.
Eftersom både tankefigurer och planeringsdoktriner är stabila konstruktioner vars innehåll
förändras väldigt långsamt finns en risk att de inte har förmåga att ta till sig förändringar i
samhället. Något som kan liknas vid den utveckling som spårbundenhet leder till, där nya
lösningar och alternativ förbises eftersom de inte passar in på den inslagna vägen. För att
förhindra en utveckling där doktrinen blir föråldrad måste det enligt Faludi och Valk (1994,
s.18) finnas en balans mellan öppenhet och stabilitet. Genom ett visst mått av öppenhet blir
det möjligt att anpassa doktrinen efter sociala, ekonomisk och politiska förändringar vilket är
nödvändigt för att bibehålla relevansen i samhället. Samtidigt får inte dessa förändringar bli så
stora att stabiliteten och de grundläggande värderingarna äventyras. (Roodbol-Mekkes et.al
2011, ss.5-6) Genom en sådan balans finns det förutsättningar för att skapa
planeringsdoktriner som bidrar med ett stabilt ramverk till den dagliga planeringen.
Under den andra halvan av 1900-talet har det i samhället utifrån de rådande politiska och
ekonomiska förutsättningarna utvecklats ett system för att hantera och förespråka tillväxt i
samhället. Med tidens gång har detta kommit att bilda ett ramverk och förgivittagande för hur
dessa frågor ska hanteras. (Evers et.al 2000) Detta system kan betecknas som en form av
tankefigur eller planeringsdoktrin där vissa grundläggande idéer och värderingar återfinns
som grund medan strategierna för hur denna ska skapas och vad den innebär kan förändras
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under tidens gång. Samtidigt kan samhällsförändringar och nya strukturer ge upphov till
behov av anpassning också av de ursprungliga idéerna.
Den globala utveckling där alltfler människor söker sig till städer och starka regioner
samtidigt som perifera områden påverkas av den motsatta utvecklingen har inneburit nya
utmaningar. För de stagnerande kommunerna har detta givit nya villkor för möjligheterna att
skapa ett ökande välstånd för invånarna. Detta eftersom att tillväxt traditionellt sätt uppfattats
som det självklara tillvägagångssättet för att utveckla välståndet (Evers et.al 2000; Fjertorp
2012, ss.19-20) vilket har givit modellen karaktären av en tankefigur. Därför är det intressant
att studera vilka ställningstaganden och synsätt som finns kring välståndsskapande i
kommuner som uppvisar den motsatta utvecklingen. Förespråkar de andra tillvägagångssätt
baserade på andra tankefigurer än den dominerande eller resonerar de i likhet med
tillväxtdoktrinen?
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3. Forsknings- & kunskapsöversikt
Forsknings och kunskapsöversikten är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras
begreppet stagnations innebörd. Varpå dess betydelse i denna studie definieras. Den andra
delen redogör för vilka befolkningstrender som finns och hur dessa påverkar kommuner och
regioner. Därefter diskuteras vilka orsaker som finns till en stagnerande befolkning och vilka
konskevenser en sådan utveckling kan leda till. I den tredje och avslutande delen lyfts
tillväxtdoktrinen som problemlösare fram. Hur doktrinen är tänkt att fungera samt vilken
kritik och vilka alternativa tillvägagångssätt som finns.
Denna studie undersöker planering i stagnerande områden ur en svensk kontext där fokus
ligger på utvecklingen i kommunerna. I ett internationellt perspektiv har mycket av
forskningen som bedrivits kring stagnerande befolkning och tillväxt fokuserat på fenomenet i
form av stagnerande städer. Detta ger delvis andra förutsättningar och utmaningar än vad som
finns i en kommun eller mindre ort men grundfenomenet är dock det samma vilket gör det
relevant att diskutera såväl internationella som nationella perspektiv i denna
forskningsgenomgång.

3.1. Vad innebär stagnation?
Städer och regioners utveckling har historiskt kommit att variera med upp- och nedgångar
som resultat. Inom den internationella forskningsvärden har fenomenet med nedgång och en
negativ utveckling som följd kommit att diskuteras under begreppet Shrinking Cities vilka
parametrar och betydelse som läggs i begreppet har dock kommit att variera beroende på i
vilken kontext fenomenet diskuterats. Enligt Sousa (2010, s.44) finns det ett antal
karaktärsdrag som förekommer i de flesta sammanhang. Den främsta parametern vilken i stort
sätt alla forskare är överrens om är att ett område i stagnation påverkas av en minskande
befolkning. Hur stor befolkningsminskningen ska vara för att ett område ska betecknas vara i
stagnation varierar dock beroende på i vilket land och i vilket sammanhang fenomenet
studeras. Pallagst (2008, s.7) lyfter fram The Shrinking Cities International Research Network
(SCiRN) definition vilken innebär att en stagnerande plats utgörs av en stad med minst 10 000
invånare vars befolkning varit minskande under två år samtidigt som den genomgått en
ekonomisk nedgång. Detta kan ses som en strikt definition anpassad till en viss kontext och
enligt Sousa (2010, s.44) kan en befolkningsmässig stagnation lika gärna bestå av att
befolkningen ha minskat med 10 % under en viss period eller med mer än 1 % per år.
Stagnation är förutom en minskande befolkning förknippat med en ekonomisk nedgång inom
det berörda område vilket ingår som en del i SCiRN:s definition av begreppet. Ganser och
Piros (2012, s.2) är inne på samma spår i sin definition i vilken de pekar på att begreppet
stagnation traditionellt kommit att användas för att beskriva utvecklingen i kommuner eller
regioner vars befolkning minskat kraftigt dels genom utflyttning men ofta även som en följd
av avvecklad industri eller handel. Även Wiechmann (2008, s.431) pekar på att stagnation,
förutom en minskande befolkning, kommit att bli nära förknippat med en ekonomisk
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nedgång. Dessa båda faktorer kan ses som de faktorer som är de vanligast förekommande i
diskussionen kring stagnation.
Vad det betyder att ett område befinner sig i stagnation kan som ovan diskuterats skilja sig
mellan olika sammanhang. Inom ramen för denna studie läggs fokus på den
befolkningsmässiga utvecklingen och eftersom att syftet är att studera kommuners
ställningstaganden används dessa som geografiska utbredningsområden. Utifrån detta
tillämpas Ganser och Piros (2012, s.2) definition som innebär att ett område kan ses som
stagnerande om dess befolkning uppvisat en signifikant minskning vilket i denna studie utgörs
av en befolkningsminskning på minst fem procent under den senaste tioårsperioden.

3.2. Befolkningstrender & förutsättningar i stagnerande områden
3.2.1. Befolkningstrender
Städer och regioners historiska skiftningar mellan upp- och nedgång har givit en utveckling
som inneburit stora skiftningar i såväl befolkningsmängd som ekonomiskt välstånd.
Skiftningarna har haft stora konsekvenser för städerna men samtidigt varit svåra att påverka
då utvecklingen främst styrts av yttre faktorer. (Rybczynski & Linneman 1999, s.39)
Traditionellt sett har den kringliggande landsbyggden och dess roll som mat- och råvarukälla
till stadens invånare och industrier spelat en avgörande roll för utvecklingen. Den starka
sammankopplingen har enligt Westlund & Li (2014, ss.142-143) idag brutits och den
kringliggande landsbyggden har förlorat sin roll som försörjare av staden. Istället har de
kringliggande områdena kommit att bli beroende av städernas ekonomi och utveckling. Stora
delar av omlandet har fått se befolkningen minska medan städerna och områdena närmast
dessa påverkats av en befolkningsökning.
En utveckling där städerna drar till sig invånare kan ses som en kontrast till den negativa bild
som enligt Turok & Mykhnenko (2007, s.165) dominerade synen på staden under många år
på 1900-talet. Staden utmålades då som en plats med ekonomiska och sociala problem där
utbudet av arbetstillfällen över tid minskade. Skapelsen såg som ett fenomen byggt för en tid
då möjligheterna för långväga transporter var begränsade och människor var beroende av
närhet till arbetet. Förutsättningar som under 1900-talet med minskande transportkostnader,
utbyggd infrastruktur och förbättrade telekommunikationer inte längre ansågs nödvändigt.
Turok & Mykhnenko (2007, s.165) delar dock Westlund & Lis (2014, ss.142-143)
uppfattning att staden idag på nytt har blivit förknippad med ekonomiska möjligheter och ses
som en motor i den globala tillväxten. Detta som ett resultat av den omfattande
avindustrialiseringen och skapandet av ett kunskapssamhälle vilket inneburit ett större intresse
för närhet till högutbildad arbetskraft och en miljö som främjar investeringar.
Colomb (2011, ss.12-13) menar att denna utveckling givit upphov till en konkurrenssituation
mellan städer där de tävlar om att locka till sig investeringar och nya invånare. Detta uppfattas
ha inneburit ett skifte inom den offentliga verksamheten där det tidigare huvudfokuset på att
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leverera service och välfärd till medborgarna har kompletterats med ett intresse kring att
attrahera investeringar, turister och nya invånare till staden vilka förväntas bidra med ökade
resurser till den offentliga verksamheten. För att möta denna utveckling har
platsmarknadsföring blivit allt viktigare. Denna kan enligt Colomb (2012, s.26) ses som en
organiserad process för att utveckla en diskurs och en bild av en stad och dess utveckling.
Processen försöker därigenom skapa en identitet och en slags berättelse kring den specifika
staden.
Samtidigt som utveckling har drivit på tillväxten i de starkare städerna och regionerna visar
statistik och prognoser på att den långsiktiga trenden i en majoritet av de Europeiska städerna
är en minskande befolkning. Detta sker samtidigt som de flesta länderna och Europa som
helhet har en växande befolkning. Det kan förklaras av att det sker en omflyttning inom
länderna där befolkningen söker sig till de starkaste regionerna. De perifera områdena
påverkas förutom av utflyttning också många gånger av negativa födelsetal och en åldrande
befolkning. De norra och centrala delarna av Sverige är tillsammans med norra Finland samt
stora delar av länderna i öst och central Europa de områden där befolkningsminskningarna
varit som störst. (Espon 2008; Wiechmann 2008, ss.431-433) Likt i övriga Europa menar
Erlingsson et.al (2015, s.2) styrs utvecklingen även i Sverige av utflyttning till tillväxtregioner
samt av fallande födelsetal och en åldrande befolkning. Trenden förstärks av att det främst är
den yngre och arbetsföra befolkningen som flyttar vilket undergräver möjligheterna till
ökande födelsetal. Samtidigt anses detta leda till en minskande skattebas samt en ökande
belastning på de som stannar kvar att ta hand om den åldrande befolkningen.
Sammantaget har befolkningen minskat i över hälften av de svenska kommunerna sedan
1970-talets början (Syssner 2014). Detta har enligt Erlingsson et.al (2015, s.2) skett samtidigt
som Sveriges befolkning som helhet växt med över 1,5 miljon invånare. Samtidigt har nitton
av Sveriges kommuner haft en konstant minskande befolkning under de senaste tjugo åren
och om det inte hade varit för den omfattande invandringen från utlandet hade siffran varit
betydligt högre.

3.2.2. Orsaker till en sjunkande befolkning
När befolkningsutveckling och orsakerna till dess förändring diskuteras lyfts vanligtvis fyra
faktorer fram: fertilitetstal, mortalitetstal, ålderssammansättning samt migration. De olika
faktorernas påverkan på befolkningssammansättning kan variera över tid och se olika ut inom
olika länder och regioner. De tre första faktorerna kan ses som en befolknings naturliga
utveckling medan migration i högre utsträckning är en yttre påverkande faktor. (Hackett et.al
2015, s.24)
Sett till den naturliga befolkningsutvecklingen har fertilitetstalen globalt fallit under en längre
tid. Utifrån dagens prognoser förväntas det genomsnittliga fertilitetstalet inom några
decennier understiga 2,1 barn per kvinna vilket ses som nivån som krävs för att befolkningen
ska vara stabil. De fallande fertilitetstalen har inneburit att jordens befolkningstillväxt stannat
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av. (Hackett et.al 2015, s.25) Samtidigt finns det stora variationer mellan olika delar av
världen något som kan förklaras av faktorer som kultur, ekonomiska förutsättningar,
utbildningsnivå, kvinnors deltagande på arbetsmarknaden samt politiska ställningstaganden
inom familjepolitiken. (Hackett et.al 2015, s.24; Commission of the European Communities
2008, s.9) I Europa har fertilitetstalen fallit sedan 1960-talet och idag kommit till en nivå där
de kraftigt understiger 2,1 barn per kvinna vilket innebär att befolkningen skulle minska
konstant utan migration utifrån. Samtidigt är moralitetstalen relativt stabila vilket gör att det
främst är fertilitetstalens utveckling som styr den naturliga befolkningsutvecklingen. (Espon
2008, ss.8-9)
Utöver fertilitets- och moralitetstalen styrs den naturliga befolkningsutvecklingen av
medellivslängden och ålderssammansättningen. I takt med att tillgången till hälsovård, mat,
god hygien samt mediciner förbättrats i världen har också medellivslängden kommit att stiga.
Förutsättningarna för de som föds idag att leva längre än tidigare generationer har därmed
förbättrats dramatiskt. Tillgången till kvalificerad hälsovård och goda levnadsförhållanden
skiljer sig dock kraftigt åt i olika delar av världen vilket gjort att medellivslängden varierar
mellan olika delar av världen. I takt med att förhållandena i de fattigare länderna kommit att
förbättras har medellivslängden stigit snabbare där än i västvärlden. Medellivslängden stiger
dock även i västvärlden om än inte i samma takt men fram till 2050 förväntas den stiga med
fem år i Europa. Sammantaget innebär detta att såväl medelåldern som befolkningen som
helhet ökar. (Hackett et.al 2015, ss.36-37; Commission of the European Communities 2008,
s.9)
Utöver den naturliga befolkningsförändringen påverkars befolkningssammansättningen av
migration. En utveckling som är betydligt svårare att förutse då den delvis styrs av plötsliga
händelser som krig och naturkatastrofer. Det finns dock även en rad ekonomiska faktorer som
påverkar migrationsströmmarna såväl inom ett land som emellan länder. (Hackett et.al 2015,
s.47). När det gäller de ekonomiska förutsättningarna menar Turok & Mykhnenko (2007,
s.167) att intresset för en individ att flytta från en plats till en annan i hög utsträckning styrs av
dennes möjligheter till ett bättre individuellt liv. Genom att exempelvis jämföra hur
möjligheterna till arbete och de sociala förhållandena är på olika platser kan individen gör
avvägningen att livskvalitén skulle vara högre om denne flyttade till en annan ort än den
nuvarande. Desto större skillnaden upplevs mellan de olika alternativen desto större blir
sannolikheten att individen väljer att flytta. Intresset för att flytta styrs inte enbart av
individens möjligheter till ett bättre liv utan även personliga egenskaper som ålder, utbildning,
ekonomiska resurser och känslomässiga faktorer har en avgörande betydelse. Detta ger en
utveckling där olika befolkningsgrupper är olika benägna att flytta från en ort till en annan.
Detta synsätt där individer påverkas i sitt val av bosättningsort utifrån en orts upplevda kvalité
ger upphov till en form av konkurrenssituation dem emellan i intresset att locka till sig nya
invånare. Den kanske viktigaste bidragende orsaken till valet av bosättningsort är möjligheten
att få ett arbete. Därmed blir tillgången till företag och arbetsplatser en viktig variabel i olika
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orters möjligheter att locka till sig nya invånare. Möjligheterna och tillgången till
arbetsplatser inom olika regioner och områden har i takt med den ekonomiska utvecklingen
under de senaste årtionden kommit att skilja sig åt alltmer vilket även resulterat i att vissa
områden minskat befolkningsmässigt medan andra vuxit kraftigt. Enligt Westlund (2013,
ss.917-921) kan utvecklingen delvis förklaras med att kunskap blivit den viktigaste
komponenten i dagens ekonomi och därmed tagit över den roll som produktionskapaciteten
tidigare innehaft. Samtidigt som kunskapens betydelse vuxit har tranportmöjligheterna och
möjligheterna att kommunicera med människor på andra platser utvecklats i snabb takt.
Förändringar som skulle kunna ha inneburit att avståndet mellan företag, anställda och kunder
inte längre var en avgörande faktor vilket skulle kunnat innebär att valet av bosättningsort
minskat i betydelse. Exempelvis har världshandeln ökat snabbare än världens sammanlagda
BNP vilket kan ses som ett tecken på ett minskande platsberoende. Trots att det alltså
förefaller som att distansen har allt mindre betydelse i samhället bor alltfler människor i
städerna och de stora företagen söker sig till särskilda regioner. Westlund (2013, ss.917-921)
menar att utvecklingen hänger samman med att det finns två olika typer av kunskap, tyst
respektive kodifierad kunskap. Där den kodifierade kunskapen utgörs av det som finns
nedskrivet eller utvecklat i olika funktioner i samhället. Detta gör den relativt lättrörlig och
enkel att sprida över jorden. Den tysta kunskapen är mer luddig och utgörs av de tankar, idéer
och erfarenheter som besitts av människor vilket gör den betydligt mer platsknuten än den
kodifierade kunskapen. Genom att omsätta den tysta kunskapen till kodifierad kunskap kan
nya produkter och lösningar utvecklas, det som kan betecknas som innovationer. Skapandet
av innovationer ses som en av de viktigaste faktorerna till skapandet av tillväxt vilket gör att
det anses vara viktigt för städer som vill växa att locka till sig tyst kunskap. Vad är det då som
gör att den tysta kunskapen alltmer samlas inom särskilda regioner. Enligt Westlund ökar
förutsättningarna för att omsätta den tysta kunskapen till kodifierad kunskap om människor
som besitter den tysta kunskapen ges möjligheter att prata och arbeta tillsammans vilket kan
ske inom så kallade kluster. Detta kan ses som en förklaring till utveckling där alltfler
människor och företag vill etablera sig inom vissa regioner.
En annan möjlig del av förklaringen till utvecklingen är att många av de flyktingar och
migranter som sökt sig till västvärlden från andra delar av världen ofta bosatt sig i städerna.
Turok & Mykhnenko (2007, s.175) menar att denna utveckling fortsatt och förstärkts över tid
eftersom att de som kommit i ett senare skede sökt sig till städer med invånare av samma
nationalitet som den egna vilket gör att antalet invånare i städerna växer än mer. De menar att
kurvan späs på ytterligare utav att dessa invånare ofta är i en fertil ålder och härstammar från
en kultur med högre fertilitetstal än vad som är normalt i det västerländska samhället.
Förändringarna av den västerländska ekonomi mot att bli mer kunskapsbaserad i kombination
med den ökande globala konkurrensen i tillverkningsindustrin har enligt Popper & Popper
(2002, s.21) påverkat arbetsmarknaden i regioner som tidigare varit starkt inriktade mot
tillverkning. Detta har resulterat i att utbudet av arbetstillfällen inom dessa områden minskat
då de inte lyckats locka till sig nya arbetstillfällen inom service- och kunskapsbranschen i
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samma utsträckning som andra försvunnit. Något som har försvårat dessa regioners
möjligheter att konkurrera med de mest kunskapsintensiva städerna om befolkningen.
En liknad utveckling finns inom områden där jordbruket historiskt sätt varit starkt. Westlund
& Li (2014, ss.142-144) menar att landet förlorat sin tydliga koppling som försörjare av
staden i takt med att jordbruket blivit alltmer konkurrensutsatt och storskaligt. Det upplevs
som att områden som tidigare fokuserats på resursutvinning övergott till att vara områden för
rekreation och upplevelser för stadsinvånarna. Utvecklingen anses ha inneburit att antalet
arbetstillfällen reducerats och därmed har också fler invånare sökt sig bort och bosatt sig på
andra platser.
Samtidigt som Westlund & Li menar att landet förlorat i betydelse för stadens försörjning
vilket lett till befolkningsminskningar i perifera lägen har områdena i den direkta
omgivningen ökat i populäritet. En utveckling som enligt Rybczynski & Linneman (1999
ss.31-32) tog fart under den andra halvan av 1900-talet då transport- och
kommunikationsmöjligheterna förbättrades vilket gjorde de möjligt för stadsinvånarna att
bosätta sig en bit utanför staden i lugnare miljö.

3.2.3. Effekter och konsekvenser av stagnation
En stagnerande befolkning och en ekonomisk nedgång har kommit att bli nära förknippad
med en negativ utveckling för området som drabbas. Samtidigt finns det ett stort antal
områden och städer som påverkats utav en sådan utveckling, men vilka konsekvenser leder en
sådan utveckling till? Effekterna skiljer sig åt beroende på utgångsförutsättningarna där
minskande storstäder påverkas av en annan utveckling än krympande glesbygdsområden.
Trotts att en negativ befolkningsutveckling är nära förknippad med en negativ utveckling
finns det de som hävdar att en minskande befolkning inte automatiskt behöver innebära något
negativt. Rybczynski & Linneman (1999, s.35) menar att en mindre befolkning kan innebära
en närmare kontakt mellan invånarna och de styrande politikerna. Problemet som de ser det är
snarare att det främst är medelinkomsttagare med bra utbildning som flyttar medan det är
lågutbildade svagare grupper med lägre inkomster som blir kvar. Något som bidrar till att de
minskande städernas välfärdsstatistik försämras och därmed helhetsintrycket av stadens
välmående. Utvecklingen kombineras ofta med att antalet vakanta lägenheter och hus ökar
samtidigt som sjuktal samt kriminalitet ökar i förhållande till befolkningen. Ett ökat antal
vakanser innebär ett hyresbortfall för fastighetsägare och minskande skatteinkomster till den
offentliga verksamheten. Det innebär också ett minskande utbud för den lokala servicen och
kan göra att invånarna känner sig mindre trygga i sin hemmiljö. En känsla som kan förstärkas
av att tomma och övergivna platser ofta leder till nedskräpning samt förstörelse. Platserna blir
ofta populära bland ungdomsgäng och kriminella vilket leder till ett ökat obehag hos den
övriga befolkningen. Sammanaget riskeras detta att ytterligare minska stadens attraktivitet
samtidigt som möjligheterna att behålla och locka nya invånare ytterligare försämras vilket
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gör att staden kan sägas sitta fast i en negativ spiral. (Popper & Popper 2002, s.23;
Rybczynski & Linneman 1999, ss.35-37)
För en mindre kommun med en stagnerande befolkning är utmaningarna andra än för en
krympande stad även om det finns gemensamma utmaningar. I takt med att befolkningen
minskar i glesbefolkade områden försämras enligt Johansson (2005, s.19) förutsättningarna
för att kunna behålla såväl kommunal som kommersiell service levande. Samtidigt som en
avveckling av denna ytterligare kan driva på utvecklingen och få än fler att flytta från
området. Därtill har kommuner ålagts att hantera nya uppgifter vilka kräver tjänstemän med
en viss yrkeskompetens något som enligt Erlingsson et.al (2015, s.3) många gånger är svårt att
klara för kommuner med ett begränsat befolkningsunderlag. Särskilt då detta ska ske
samtidigt som befolkningen minskar och på sikt blir allt äldre vilket ger ett ökande behov av
omsorg och försvårade möjligheter att rekrytera arbetskraft.
En minskande skattebas och därmed krympande resurser till den offentliga verksamheten är
en gemensam konsekvens av en minskande befolkning för såväl tätbefolkade som
glesbefolkade områden. Förvisso leder den minskande befolkningen delvis till ett minskande
behov av offentlig service. Kombinationen av att resursstarka samhällsgrupper flyttar och
vissa kostnader inom den offentliga verksamheten inte reduceras gör dock att resurserna per
individ minskar. Exempelvis kvarstår kostnaden för att underhålla den befintliga
infrastrukturen oavsett om befolkningen är den samma som tidigare eller mindre. (Erlingsson
et.al 2015, s.3; Rybczynski & Linneman 1999, ss.36)
Det vanligaste sättet att hantera det ökande finansieringsbehovet har varit att höja det lokala
skattetrycket för att därigenom kunna behålla den offentliga verksamhetens storlek.
Rybczynski & Linneman (1999, s.38) menar att detta är fel sätt att hantera situationen. De
menar att det istället behöver finnas en insikt hos de styrande i staden att de har en mindre
befolkning att ta hand om än tidigare och därför behöver de anpassa den offentliga
verksamheten efter de förutsättningarna. Där det främsta syftet bör vara att verka för att ge
dem en livskraftig och attraktiv stad om än mindre än tidigare.
Fjertorp (2012, ss.19-22) är inne på samma spår när han pekar på att kommunernas försök att
locka nya invånare är meningslösa och inte leder till något positivt ekonomiskt utfall. Istället
hade resurserna kunnat användas inom den grundläggande offentliga verksamheten.
Rybczynski & Linneman (1999, ss.39-40) samt Wiechmann (2008, s.435) delar uppfattningen
att det är svårt för de styrande att påverka befolkningsutveckling då de menar att den till stora
delar styrs av yttre faktorer. Därför anses det vara viktigare att lägga resurserna på att utveckla
staden till en så bra plats för dess invånare som möjligt istället för att fokusera på att locka
nya. De menar att de styrande behöver skifta perspektiv och fokusera på hur en välmående
och trevlig stad med dagens befolkningsmängd kan skapas istället för att fokusera på hur
staden ska kunna bli stor igen. Popper & Popper (2002, s.23) menar att en planering för de
som bor kvar på orten är nödvändig eftersom att dessa annars kan känna sig förbisedda och
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ointressanta. Genom att utgå från dem kan istället en positiv och livskraftig framtid skapas
utifrån det som tidigare upplevts som ett stort problem.

3.3. Tankefiguren kring tillväxt som problemlösare
3.3.1. Planering med utgångspunkt i tillväxt
Planeringens främsta inriktning och syfte har traditionellt sätt varit att hantera en
befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt i städerna. Popper & Popper (2002, s.21)
argumenterar för att detta har inneburit att planerarna även när förutsättningarna ändras och en
stad eller område inte längre växer fortsätter att arbeta efter det invanda mönstret. Samtidig
som planeringen huvudsakligen är uppbyggd för att hantera och reglera tillväxt i det rumsliga
perspektivet anses det finnas en stark föreställning bland politikerna att tillväxt nästan alltid är
något eftersträvandsvärt. Enligt Fjertorp (2012, ss.19-20) framställs tillväxt på ett sätt som
innebär att de regioner eller kommuner vars utveckling pekar i en annan riktning anses vara i
en besvärlig och problematisk situation. Innebörden av begreppet tillväxt kan till viss del
skilja sig åt men Fjertorp (2012, ss.19-20) menar att det främst är befolkningsutvecklingen
som ses som en indikator för om utvecklingen är positiv eller inte. Utifrån perspektivet att en
majoritet av Sveriges kommuner långsiktigt har en nedåtgående befolkningstrend vore det
kanske rimligt att anta att dessa bedriver en proaktiv planering för att hantera en sådan
utveckling. Erlingsson (2015) och Fjertorp (2012, ss.19-20) menar dock på att en sådan
planering bedrivs i ytterst begränsad form och att den anpassning som sker efter den verkliga
utveckling snarare är av reaktiv karaktär. Som förklaring till detta tillvägagångssätt lyfts den
starka negativa koppling som en negativ befolkningstillväxt är förknippad med fram. Det
uppfattas som att denna har gjort det tabu för planerare och politiker att diskutera och planera
för en sådan utveckling. Det anses helt enkelt vara omöjligt att försvara en proaktiv planering
inför väljarna då det kan förväntas medföra försämrade framtidsförhoppningar hos
befolkningen.
Istället lägger många kommuner fokus och resurser på att försöka förändra utvecklingen i
syfte att locka till sig nya invånare för att skapa en befolkningstillväxt. Förutom att försöka
locka nya invånare finns även ett intresse att locka till sig investeringar och nya
företagsetableringar till kommunerna. Genom att locka nya invånare och nya investerare är
tanken att tillväxten i kommunerna ska ta fart. (Fjertorp 2012, ss.19-20). Det är enligt Donald
(2006, s.4) ofta särskilda grupper av människor som det finns ett specifikt intresse att locka
till sig. Särskilt har den så kallade kreativa klassen lyfts fram. Denna sägs bestå av en grupp
välutbildade och innovativa människor vilka bidrar till att driva en stads utveckling framåt.
Dessa ska därigenom kunna vara de som bidrar till att tillväxt kan skapas och därigenom
ekonomiska nyttigheter för staden vilka i sin tur kan bidra till ett ökat välstånd för den övriga
befolkningen.
Vad är det då som gör tillväxt så attraktivt och vilka problem förväntas den kunna bidra till att
lösa? Argumentationen för tillväxt grundar sig på två huvudsakliga argument. Dels förväntas
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tillväxt och nya investeringar som den innebär leda till nya arbetstillfällen och ökade intäkter
vilket ska genera fördelar till det lokala samhället. Därtill förväntas investeringarna genera
positiva sidoeffekter som ett ökat underlag för kulturutbud och detaljhandel. (Rydin 2013,
s.35) Sammantaget ska detta bidra till ett ökat välstånd för såväl befintliga som nya invånare.
Tillväxtmodellen har sin utgångspunkt i dess syn på mark och möjligheterna att genom
investeringar i sådan genera en värdeökning. Detta grundar sig på att det finns en skillnad i
värde på mark beroende på dess läge och attraktivitet. Exempelvis är värdet på stadsmark
betydligt högre än värdet på jordbruksmark. Detta ger ett incitament för de som äger
jordbruksmark att verka för en utveckling där deras mark exploateras och blir en del av
staden. Detta gör att det ständigt finns ett intresse för att det i staden ska genomföras nya
exploateringar en utveckling som bygger på tillväxt. (Rydin 2013, s.35) Mark kan därmed ses
som något som genom mänsklig aktivitet i form av omvandling och exploatering kan öka i
värde och genera avkastning till ägaren. Priset på ett stycke mark är således inget som
bestäms vid ett tillfälle för att vara det samma under överskådlig tid utan något som styrs utav
platsens utveckling. Det är en sådan utveckling som tillväxt bidrar med. Genom att genera
positiva faktorer såväl inom som kring den aktuella marken som bidrar till att öka dess
attraktivitet kan värdet stiga och avkastningen till ägaren förbättras. (Rodgers 2009, ss.4-7)
En förbättrad avkastning för ägaren innebär samtidigt en ökande kostnad för den som ska
bruka marken. Detta ger upphov till den inbyggda konflikt som finns i systemet mellan det
som kan betecknas som bytesvärde och brukarvärde. Där bytevärde utgörs av det värde som
markens ägare har möjlighet att ta ut i hyra samt skapa i värdeökning. Brukarvärde utgörs av
det som marken är värd ur dess användares möjligheter att leva ett bra vardagsliv. Detta ger
ett intresse från ägarens sida att ta ut ett så högt pris som möjligt medan brukaren vill ha hög
kvalité till ett så lågt pris som möjligt. (Rodgers 2009, s.7) Detta kan sägas utgå från samma
princip som hela det kapitalistiska systemet där priset styrs av efterfrågan och ekonomin
utvecklas genom skapandet av tillväxt.
Intresset från en ägares synvinkel att exploatera och investera i ett visst stycke mark styrs
därmed av möjligheter som finns att ta ut en hög hyra och genera en värdeökning. Där
grundförutsättningen är att kostnaden för marken i kombination med exploateringskostnaden
inte överstiger det värde marken som exploaterad kan genera. Huruvida en utveckling av ett
stycke mark ses som ett alternativ styrs därtill av hur stor avkastningen kan bli på den aktuella
platsen i förhålland till andra möjliga alternativ. (Rydin 2013, ss.37-38) Det uppstår alltså en
konkurrenssituation mellan olika platser där investerarna söker efter den platsen som kan
genera den största avkastningen.
Skapandet av tillväxt och därigenom höjda bytesvärden gynnar således de som äger mark eller
andra tillgångar som kan genera avkastning. Enligt Rodgers (2009, s.8) kan de som är
intresserade av en sådan utveckling delas in i tre huvudsakliga grupper. För det första de som
ärvt eller på annat sätt sedan länge ägt mark som de förvaltat och försökt få in ett värde av
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genom brukande, uthyrning eller försäljning. Dels de investerare som spekulerar i att mark
inom ett visst område på sikt kan komma att bli aktuell för exploatering eller att ett redan
exploaterat område kan komma att öka i attraktivitet med stigande markpriser och höjda hyror
som följd. Slutligen de aktörerna som innehar eller köper mark i syfte att påverka dess värde i
positiv riktning. Detta kan ske genom att de påverkar beslut och regleringar som styr ett
områdes framtida utveckling. Dessa aktörer ingår ofta i olika former av nätverk som har stor
inverkan på samhällets styrning och har stora möjligheter att påverka politiken och där det
generella målet är att genom tillväxt åstadkomma en utveckling av hela samhället.
Tillväxtmodellen stödjer sig därigenom på tanken att vissa starka grupper och aktörer har ett
stort inflytande över samhällets utveckling. Denna samhällselit har ett intresse av att tillväxt
skapas och eftersom att tillväxt anses vara positiv för hela samhället kan deras maktutövning
samtidigt legitimeras. Förutom mark- och fastighetsägare vilka gynnas av höjda hyror och
ökade möjligheter till avkastning är politiker, trafikbolag och medier starka förespråkare för
tillväxt. Tillsammans bildar dessa en stark grupp av förespråkare som i hög grad har
möjligheter att styra utvecklingen. Det är också viktigt att invånarna ser tillväxten som något
positivt och förespråkar en sådan utveckling. Detta kan ske genom den allmänna bilden att
tillväxt generar positiva effekter till hela samhället i kombination med att genomförande av
nya byggprojekt kan stärka stadens självbild. (Rodgers 2009, ss.9-11)
Vilka positiva effekter är det då tillväxt generar till hela samhället? Tillväxt förväntas dels
bidra med direkta effekter och dels med indirekta effekter. De direkta effekterna handlar
enligt Rydin (2013, ss.41-42) om att nya investeringar bidrar med skapande av ny ekonomisk
aktivitet vilket innebär nya arbetstillfällen och inkomster till samhället. Den nya ekonomiska
aktiviten generar i sin tur ytterligare ny ekonomisk aktivitet. Då de nya investeringarna och de
inkomster som de generar föder ett ökat behov av service och möjligheter till konsumtion
vilket i sin tur skapar ett ytterligare behov. Därigenom kan tillväxt och det kapitalistiska
systemet som den är en del av liknas vid ett hjul där tillväxt hela tiden generar ett behov av
ytterligare tillväxt. Därtill har tillväxten och de exploateringar samt värdeökningar som den
medför en rumslig påverkan då utvecklingen inom ett område har en förmåga att spilla över
på kringliggande områden med en värdeökning inom dessa som följd.
Förutom de direkta effekterna är tanken enligt Rydin (2013, ss.44-45) att tillväxt även ska
bidra med indirekta effekter som kommer hela samhället till del. Det handlar om att den
ökande ekonomiska aktiviteten tillsammans med den befolkningsökning som denna kan
genera ger ett större underlag för olika funktioner och aktiviteter. Det kan handla om ett större
kulturutbud, förbättrat underlag för kollektivtrafik, en vidgad lokal arbetsmarknad eller ökat
utbud av fritidsaktiviteter. Hur stor den allmänna nyttan av tillväxten blir avgörs av hur
mycket av vinsten som investeringen generar som investeras i de kollektiva nyttigheterna. Här
gäller det för den som planerar att se till att så mycket som möjligt investeras i stadens
utveckling samtidigt som det gäller att inte överskrida den punkt där investeraren finner det
olönsamt att göra investeringen och drar sig ur.
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Ur ett svenskt kommunalt perspektiv handlar enligt Fjertorp (2012, ss.19-20) mycket av
politikens fokus om att locka till sig nya invånare och företagsetableringar vilka kan bidra
med nya arbetstillfällen. Uppfattningen är att en sådan utveckling ska leda till ökade
skatteinkomster vilka ska öka möjligheterna att upprätthålla och utveckla kvalitén i välfärden.
Därtill förknippas enligt Fjertorp et.al (2013, s.8) tillväxt med något positivt hos befolkningen
vilket gör att en sådan kan bidra till att en framtidstro och positiv attityd.

3.3.2. Kritik mot tillväxtdoktrinen, vad finns det för alternativ?
Trots att tillväxtdoktrinen är kraftigt dominerande i världen saknas det inte kritik mot dess
tillämpning och påstådda effekter. Den generella kritiken riktas mot tillväxtdoktrinens
ensidiga syn på ekonomisk tillväxt som mått för hur välståndet i samhället utvecklas. Rydin
(2013, s.98) menar att ett sådant fokus där BNP-tillväxt samt befolkningsutveckling av media
rapporteras som de viktigaste indikatorerna för samhällhets utveckling har relativt lite att göra
med hur människors välstånd och vardagsliv upplevs. Rydin (2013, ss.98-101) menar istället
att det skulle vara mer relevant att prata om hur lyckliga människor känner sig och använda
ett sådant index för att mäta samhällets utveckling. De försök som gjorts med att mäta sådana
värden har visat på att befolkningens lycka främst påverkas av faktorer som hälsa, personliga
relationer, trygghet i samhället samt finansiell säkerhet. Utifrån ett sådant perspektiv borde
planeringen istället för att skapa tillväxt vara inriktad på att skapa en ökad lycka bland
invånarna.
Samtidigt upplevs det som att det ensidiga fokuset på ekonomiska faktorer gör att andra
betydelsefulla faktorer som ekologiska och sociala aspekter förbises. I synnerhet riktar
kritiken in sig på om det på sikt är hållbart för jorden att samhället hela tiden strävar efter
tillväxt. Rydin (2013, ss.41;96) pekar på att det kan ifrågasättas om en ständig tillväxt över
huvudtaget kan vara förenlig med en bevarad och hållbar miljö. Det är samtidigt svårt att
inom tillväxtdoktrinen göra beräkningar av om ett ingrepp i miljön sammantaget är lönsamt
eller inte. Detta hänger ihop med svårigheten att prissätta olika miljöfaktorer vilket gör det
svårt att jämföra dessa med andra aspekter. Som alternativ förs ett ekonomiskt system baserat
på grön tillväxt fram. Fjertorp et.al (2013, s.12) är inne på samma linje när de lyfter att ett
samhälle med ökat välstånd utan tillväxt kanske inte bör ses som en utopi utan som något
nödvändigt eftersom jorden resurser annars inte räcker till.
Utifrån det sociala perspektivet har det riktats kritik mot att tillväxten inte gynnar alla grupper
i samhället och att vissa snarare kan anses vara missgynnade. Investeringar och den tillväxt
som de generar är tänkt att leda till ökade värden inom såväl det exploaterade området som
dess kringliggande närhet. Tanken är att värdeökningen i de kringliggande områdena ska
komma dess invånare till gagn. Kritiken riktar dock in sig på att det enbart är fastighetsägare
och de med andra tillgångar i dessa områden som får en ökad avkastning medan de som hyr
en bostad och är fattigast missgynnas. Detta då de får ökande boendekostnader samtidigt som
konsumtionspriserna drivs upp i takt med att området blir attraktivare vilket innebär att de
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redan knappa ekonomiska resurserna räcker till än mindre. En utveckling som på sikt kan
innebär att de tvingas flytta från området. (Rydin 2013, s.42-43)
Fjertorp et.al (2013, s.12) pekar dock på att det allt större intresset för hållbar utveckling inom
planeringen och samhället i stort gjort att andra aspekter än den ekonomiska fått betydelse i
planeringen för den framtida utvecklingen. En utveckling som enligt Rydin (2013, ss.187188) bör förstärkas och innebära att dagens tillväxtsystem får en mer nyanserad roll. Detta då
dagens system inte alltid leder till en positiv utveckling för alla sociala grupper eller miljön.
Därför behövs enligt henne en balansering där dessa frågor får ett större inflytande.
Förutom den generella kritiken mot tillväxtdoktrinen har dess påstådda positiva effekter inom
en rad samhällsområden kommit att ifrågasättas. Nedan lyfts tre områden där effekterna
ifrågasatts.

Lokal ekonomi
Ett av de främsta argumenten för att verka för tillväxt på den lokala nivån är att en sådan
utveckling generar nya invånare och därmed ökade resurser till den offentliga verksamheten.
Kritikerna menar dock att det inte är någon självklarhet att kostnaderna per invånare bli lägre
om invånarantalet blir högre, istället anses detta bero på de lokala förutsättningarna. Särskilt i
områden där en befolkningstillväxt innebär ett behov av nyexploateringar och ökad kapacitet i
infrastruktursystemen riskerar kostnaderna att öka snabbare än intäkterna. Investeringarna i ny
infrastruktur och uppdimensioneringen av den befintliga kräver ofta stora resurser. Dessa
måste även de befintliga invånarna vara med och bidra till vilket minskar förutsättningarna för
att de ekonomiska förhållandena ska stärkas för de ursprungliga invånarna. Möjligheterna till
att en befolkningstillväxt ska genera positiva ekonomiska effekter förefaller vara bättre i
glesbefolkade områden eller områden där befolkningen tidigare har minskat. I sådana
områden kan det finnas förutsättningar att minska kostnaderna för den offentliga servicen
genom att befintlig kapacitet och serviceutbud kan nyttjas av fler utan att några omfattande
förstärkningar behövs. (Logan & Molotch 1987, ss.85-86; Fjertorp 2012, ss.21-22)
Svenska kommuner som över tid har minskat befolkningsmässigt lägger ofta ett stort fokus
vid att försöka skapa en lokal tillväxt och locka till sig nya invånare. Fjertorp (2012, ss.19-22)
ifrågasätter om det är något som kommunerna i huvudtaget ska ägna sig åt. En sådan
utveckling kan i kommuner med en överkapacitet i den offentliga servicen förvisso leda till en
minskad kostnad per invånare. Han menar trots det att det är tveksamt om försöken att locka
nya invånare sammantaget är något som gynnar den befintliga befolkningen eftersom att
marknadsföringsåtgärderna i sig kostar pengar som skulle kunnat användas till andra delar av
välfärdssystemet. Samtidigt menar han att det inte är mycket som tyder på att de
marknadsföringsåtgärder som genomförs har någon effekt på befolkningsutvecklingen. Istället
är det kvalitén på välfärden som avgör om det finns ett intresse för nya invånare att flytta till
kommunen. Sammantaget kan åtgärdena med ett positivt utfall ses som ett nollsummespel och
i värsta fall som direkt ekonomiskt skadliga.
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Arbetstillfällen
Ett annat argument som lyfts fram är att en lokal tillväxt skapar nya arbetstillfällen vilka kan
komma den lokala befolkningen till gagn. Här riktar Logan & Molotch (1987, ss.89-90) in sig
på att tillväxten inte skapar nya jobb utan enbart distribuerar jobb som annars skulle ha
fördelats till något annat område. Detta anses ge upphov till en konkurrens mellan olika
områden där de tävlar om att ge de bästa förutsättningarna för företagsetableringar inom det
egna området. Samtidigt menar de att de jobb som tillkommer oftast inte går till de befintliga
invånarna utan de tillsätts av invånare från andra områden och bidrar därigenom till en
omflyttning. Det är således inte de arbetslösa i den ursprungliga befolkningen som får jobb
utan de som redan har ett jobb i det lokala området eller nya invånare med kompetens för de
nya jobben. Förvisso innebär tillväxten att det skapas jobb för lågutbildade i servicesektorn
vilka kan komma arbetslösa till gagn men detta tillskott anses vara marginellt.

Sociala förhållanden
Tillväxt förväntas även bidra med resurser och förutsättningar för att förbättra de sociala
förhållandena. Genom att fler får jobb, de ekonomiska resurserna ökar och inkomsterna stiger
hos befolkningen förväntas levnadsstandarden stiga. Logan & Molotch (1987, s.94) menar
dock att utvecklingen snarare är den motsatta med ökade sociala motsättningar som effekt. En
ökande inkomstspridning och ett större antal invånare anses leda till en ökande segregation
och minskande förutsättningar för en framgångsrik integration. Detta då det innebär en större
uppdelning mellan grupper med skilda socioekonomiska förutsättningar. Då dessa umgås och
blandas i mindre utsträckning minskar de svagare gruppernas förutsättningar att utvecklas och
ta del av den kunskap och kompetens som finns i de starkare grupperna. En utveckling som
exempelvis kan uppstå om skolorna blir mer uppdelade, där barn till välutbildade går på vissa
skolor och barn till föräldrar med sociala problem går på andra skolor.
Det starka fokuset på att sträva efter en ökande tillväxt kritiseras för att inte ta hänsyn till alla
befolkningsgrupper. Rydin (2013, s.97) menar att det istället skulle behövas ett fokus där
tillväxten kunde begränsas samtidigt som arbetslösheten och fattigdomen kunde begränsas.
Något som enligt henne skulle kunna skapas genom en större spridning av de samlade
inkomsterna exempelvis genom en reducerad arbetstid där fler kunde dela på de befintliga
arbetstillfällena.
Samtidigt finns det en risk att tillväxt och nya exploateringar även riskerar att leda till en ökad
belastning på miljön med försämrad vatten- och luftkvalité som följd. Det ökande antalet
invånare innebär samtidigt ett ökat antal människor som har ett behov av att ta sig ut i naturen
vilket leder till ett ytterligare slitage på den natur som blir kvar efter att staden exploaterat nya
områden. Den försämrade kvalitén på miljön i kombination med de begränsade möjligheterna
till friluftsliv och rekreation riskerar att påverka människors sociala förhållanden i en negativ
riktning.
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3.4. Avslutning
Den presenterade forsknings- och kunskapsöversikten har redogjort för den
befolkningsutveckling som råder idag där vissa områden växer kraftigt medan andra påverkas
av stagnation. Genom att i denna översikt visa på vilka faktorer som driver utveckling och
vilka konsekvenser denna leder till skapas en bild av vilka förutsättningar som stagnerande
områden generellt har att ta hänsyn till. Denna kan sättas i relation till de förutsättningar och
utvecklingsförhoppningar som de studerade kommunerna tecknar. Bilden kompletteras med
en diskussion kring tillväxtdoktrinen och dess tillvägagångssätt för att försöka bryta
utveckling och rent allmänt förbättra välståndet. Dessa diskussioner fungerar sedermera som
grund för den genomförda studien och analysen av det empiriska materialet.
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4. Forskningsdesign
I nedanstående kapitel pressenteras och diskuteras den tillämpade metodologin samt den
tillhörande metoden. Därtill redogörs för studiens urval samt hur det utvalda materialet har
studerats och analyserats.

4.1. Fallstudie
Arbetet använder en flerfallstudie som metodologisk strategi där sex svenska kommuner utgör
de studerade fallen. Fallstudien kan enligt Denscombe (2009, s.59-62) ses som en lämplig
strategi när syftet är att undersöka något på djupet, upptäcka nyanser och subtiliteter i
information som inte framkommer av en masstudie. Eftersom att specifika fall studeras
djupgående blir det möjligt att utreda komplexiteten i sådana situationer och samtidigt ha ett
holistiskt synsätt. Syftet är att belysa det generella genom att studera det enskilda och utifrån
det enskilda dra slutsatser om hur ett visst fenomen generellt artar sig.
Den tydliga inriktningen på enskilda fall har inneburit att fallstudien traditionellt sätt
kritiserats för att inte vara möjlig att generalisera utifrån och att den endast skulle vara lämplig
för genomförande av pilotstudier samt konstruerande av hypoteser. Denna uppfattning har
dock kommit att kritiseras och Flyvbjerg (2006, ss.219-223) menar att kritiken ska ses som
missförstånd. Istället bör fallstudien ses som en metodologi som bidrar med kontextbaserad
kunskap och erfarenheter från den praktiska tillämpningen av en expertkunskap. Denna
förståelse menar Flyvbjerg är nödvändig för att människan ska kunna utvecklas från att ha
grundläggande och teoribaserade kunskaper inom ett område. Till att bli expert på området
och därigenom kunna bemästra olika uppkommande situationer. Expertkunskapen utgår till
stor del från praktisk erfarenhet och kännedom kring olika exempel samt tidigare händelser på
det egna området. Genom användandet av fallstudier inom det vetenskapliga finns det
möjligheter att öka kännedomen om sådana situationer vilket kan bidra till att tillföra ny
kunskap och utveckla professionen. Samtidigt möjliggör det för forskaren att själv skaffa sig
nya erfarenheter och praktisk kunskap.
Fallstudien är speciellt lämplig att använda i situationer där forskaren inte har någon större
kontroll över händelserna. Att det är ett naturligt förekommande fenomen som studeras och
inte något som konstruerats specifikt för studien är viktigt för att fallstudien ska fungera. Av
denna anledning utgår de flesta fallstudierna från fall som redan inträffat och därmed inte kan
påverkas av forskarens handlande. (Denscombe, 2009, ss. 61,71, Yin 2007, ss. 17-18, 22)
Fallstudien har traditionellt kommit att förknippas med kvalitativa studier och de metoder som
är vanligt förekommande inom dessa, exempelvis observation, intervjuer och
dokumentanalys. (Bryman 2012, ss.45,67) Den genomförda studien fokuserar på sex svenska
kommuners officiella förhållningssätt till välstånd och hur denna presenteras i offentliga
dokument. Därmed utgår studien från färdiga dokument vilka inte kan påverkas av forskaren
som således inte har någon påverkan över händelserna och innehållet vilket gör fallstudien till
en lämplig metodologi.
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Det finns en rad olika typer av fallstudier vilka passar olika bra för att studera olika fenomen.
Denna studie kan karaktäriseras som det som enligt Merriam (1994, s. 41) betecknas som en
tolkande fallstudie. Typen används främst för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska
förutsättningar. Detta sker i denna studie då de resultat som framkommer av det empiriska
materialet relateras och diskuteras utifrån vilken betydelse den dominerande tankefiguren
kring tillväxt har för planeringens genomförande och innehåll. Detta kan ses som ett sätt att
försöka förklara varför utvecklingen och tillvägagångssättet ser ut som det gör.
Eftersom att ett antal specifika fall studeras är studien även det som betecknas som en
flerfallstudie och en jämförande studie. (Denscombe (2009, s. 62) Därigenom blir det möjligt
att utifrån likheter och skillnader öka förståelsen och förmågan att generalisera kring de
resultat som framkommer. Det är dock viktigt att bevara fallstudiens karaktär och dess syfte
att djupstudera sociala relationer och processer. Samtidigt kan flerfallstudien minska den
skepsis som kan riktas mot möjligheterna att generalisera utifrån några enskilda fall.
(Denscombe 2009, ss. 68-70; Yin 2007, s. 28; Bryman 2012, ss.72-75) Flerfallstudien ökar
förutsättningarna för att studien ska anses vara robust och presentera starka resultat och
slutsatser. Det ökade antalet fall gör studien mindre beroende av det enskilda och det uppstår
analytiska fördelar. Genom att de presenterade slutsatserna bygger på mer än ett fall ökar
förutsättningarna för att generalisera också kring andra och därmed stärks studiens
trovärdighet. (Yin 2007, ss. 68, 76)
Förutom svårigheterna kring att generalisera utifrån enstaka fall kritiseras fallstudien för att
kräva tolkningar av data som insamlats. Eftersom tolkningen görs av forskaren kan denne
misstros för att huvudsakligen lyfta fram resultat och göra tolkningar som överensstämmer
med det egna syftet. (Denscombe 2009, ss. 68-70; Merriam 1994, s. 47; Yin 2007, ss. 28-29)
Det egna syftet och personliga erfarenheter kan anses ha en betydelse i all forskning så även i
arbetet med en fallstudie. Fallstudiens nära koppling till verkliga händelser och möjligheterna
att testa den direkt mot dessa minskar risken för personlig påverkan och ökar möjligheterna
att verifiera resultaten. Därtill har erfarenheter visat att de hypoteser och ingångvärden som
forskaren ställer upp i ett tidigt skede av fallstudien ofta visar sig vara falska när resultatet
pressenteras. Detta gör att fallstudien snarare bidrar till falsifiera uppfattningar än att verifiera
den egna uppfattningen. (Flyvbjerg 2006, ss.234-235)
Risken för en subjektiv tolkning kan ytterligare minskas genom en tydlig redovisning av hur
resultaten och tolkningarna nåtts vilket kan bidra till att öka trovärdigheten. En tydlighet i
dessa delar ökar även förutsättningar för andra forskare att gör om studien och därmed pröva
om resultaten och slutsatserna kan anses korrekta. För att detta ska vara möjligt är det även
viktigt att det tydligt framgår hur studien och de studerade fallen har avgränsats. Genom
avgränsningen måste det vara möjligt att utläsa vilka källor som används och vilka som
utelämnats. (Denscombe 2009, ss. 68-70; Merriam 1994, s. 47; Yin 2007, ss. 28-29)
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4.2. Urval
Inom ramen för en fallstudie kan valet av fall göras antingen genom ett sannolikhetsurval eller
genom ett icke-sannolikhetsurval, d.v.s. ett riktat urval. Vilket av tillvägagångssätten som
används styrs av studiens syfte där en studie med syftet att skapa en så bred bild som möjligt
av ett fenomen kan tjäna på att utgå från ett sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval är
dock det vanligast förekommande eftersom att fallstudiens primära syfte inte är att berätta hur
ofta eller hur mycket något förekommer. Det specifika urvalet som sker inom det ickesannolikhetsurvalet har ofta en förmåga att bidra med intressantare information kring det
specifika fenomenet. Detta gör att det är lämpligar att göra ett specifikt urval om studiens
syfte är undersöka ett specifikt problem eller fenomen. (Merriam 1994, ss.61-62; Flyvbjerg
2006, s.229) Inom ramen för icke-sannolikhetsurvalet är ett målinriktat urval eller
kriterierelaterat urval, som det också kan betecknas, det vanligast förekommande. Urvalet
baseras då på de valda fallen ska bidra till att upptäcka, förstå eller skapa insikt i hur ett
fenomen fungerar. Urvalet baseras därmed på att studien ska bidra med så mycket kunskap
som möjligt. Ett kriterierelaterat urval innebär därtill att urvalet baseras på ett antal på förhand
uppsatta kriterier vilka styr vilka fall som kan bli aktuella att undersöka inom ramen för
studien. (Merriam 1994, ss.61-62) Eftersom att denna studie syftar till att undersöka vilket
förhållningsätt som finns till skapande av välstånd i stagnerande kommuner är det lämpligt att
göra ett specifikt urval som gör det möjligt att undersöka det specifika fenomenet.
Inom det kriterierelaterade urvalet finns det i sin tur en rad olika typer av fall som studien kan
inriktas mot. Exempelvis kan det specifika urvalet utgå från extremfall, kritiska fall eller
typiska fall. Denna studie använder sig av ett urval som riktar in sig på att studera typiska fall
och eftersom att fallstudien är av komparativ karaktär studeras flera sådana. Det typiska fallet
karaktäriseras av att det bygger på ett antal variabler vilka är typiska för ett visst fenomen
vilket kan ses som någon form av genomsnitt. (Merriam 1994, s.63; Gerring 2007, s.91) Att
de valda fallen är typiska för det fenomen som studien syftar till att undersöka menar
Bengtsson (1999, s.17) ökar möjligheterna att generalisera utifrån undersökningen. Han
menar vidare att en studie med flera fall inte ska försöka åtstadkomma ett så brett fält av fall
som möjligt utan istället att dessa ska vara av samma karaktär. Därigenom blir det möjligt att
undersöka hur ett visst fenomen kommer till uttryck i olika fall med liknade förutsättningar.
Det anses därigenom vara möjligt att generalisera utifrån de olika fallen något som är starkt
begränsat om fall med skilda förutsättningar studerats.
När urvalet av fall inte baseras på slumpmässig grund är det viktigt att urvalet bygger på ett
medvetet och motiverat urvalskriterium. Fallen kan således inte väljas slumpmässigt utan
måste baseras på deras specifika förutsättningar. Det uppsatta kriteriet behöver vara explicit
och befogat utifrån studiens syfte. För att möjliggöra detta krävs en definition av vad som ska
väljas, de valde fallen måste sedan uppfylla den uppsatta definitionen. (Denscombe 2009,
ss.63-64; Yin 2007, ss. 103-104)
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Eftersom att denna uppsats studerar stagnerande svenska kommuners officiella
förhållningssätt till skapande av välstånd så har fall (kommuner) valts utifrån följande
kriterium.
x
x
x

Att fallet ska ha en befolkning som varit stagnerande under en tioårsperiod
Att fallet ska ha en aktuell översiktsplan som är antagen tidigast 2010
Att fallet ska ha en översiktsplan som på något sätt reflekterar kring omvärldsfaktorer

Urvalskriterierna tar därmed sin utgångspunkt i uppsatsens syfte och möjligheterna att dra
generaliserade slutsatser kring förhållningssättet till skapandet av välstånd i stagnerande
svenska kommuner. De tre uppsatta kriterierna har tillämpats stegvis i ovanstående ordning
där varje steg reducerat antalet möjliga fall att studera. Det första kriteriet som innebär att
endast stagnerande kommuner kan väljas har utgått från definitionen att en kommun är
stagnerande om dess befolkning minskat med minst fem procent under den senaste
tioårsperioden. Efter detta första urval återstod 33 av Sveriges 290 kommuner. I det andra
steget har de kommuner av dessa som har en översiktsplan antagen 2010 eller senare valts ut.
Urvalskriteriet motiveras med att studien intresserar sig för kommunernas officiella hållning
till skapande av välfärd utifrån dagens situation. Därför är det rimligt att de studerade
översiktsplanerna ska vara antagna i närtid. Efter detta urval återstod 13 av de tidigare 33
utvalda kommunerna. I det tredje och sista steget har de kommuner inom vars översiktsplan
det finns någon form av reflektion kring omvärldsfaktorer valt ut. Kriteriet förklaras med att
det ska vara möjligt att utläsa om kommunens ställningstaganden kring skapande av välstånd
är samstämmiga med deras syn på trender i omvärlden. Det gör det även möjligt att reflektera
kring om kommunen gör en rimlig omvärldsanalys eller om denna förskönas för att bättre
överrensstämma med de egna ställningstagandena. Efter detta urval återstod sex av de
ursprungligen utvalda 33 kommunerna. Dessa sex kommuner redovisas i nedanstående figur
och det är också dess som studeras inom ramen för denna studie.

Gullspång

Kramfors

Laxå

Munkfors

Pajala

Övertorneå

Figur 1: Studerade kommuner
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Gullspång
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Figur 2: Kommunernas lokalisering
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4.3. Avgränsning
Genomförandet av studien har tidsmässigt avgränsats till att hålla sig inom ramen för en
masteruppsats vilken omfattar 30 högskolepoäng. För att rymmas inom detta omfång har
studien avgränsats såväl gällande antalet studieobjekt, studerade källor som ämnesomfång.
Antalet studerade fall har som framgår av urvalet begränsats till sex kommuner vilka kan ses
som typiska för stagnerande kommuner i Sverige. Det studerade källmaterialet i vardera
kommun har avgränsats till att omfatta den senast antagna översiktsplanen. Detta ligger i linje
med studiens syfte att studera kommunernas officiella förhållningssätt. Därav har endast det
dominerande strategiska planeringsdokumentet studerats och inga muntliga källor använts. I
samband med en mer omfattande studie hade det analyserade materialet kunnat utökas med
andra kommunala publikationer som rör utvecklingen, exempelvis budgetdokument.
Vid analysen av de studerade dokumenten har fokus lagts vid de frågor som ryms inom
studiens problemformulering. För att genomföra studien inom ramen för denna och besvarar
arbetets forskningsfrågor har det studerade materialet analyserats utifrån sex stycken
innehållsfrågor. Dessa frågeställningar ligger således till grund för ämnesavgränsningen i den
genomförda studien. Den genomförda studien syftar inte till att avgöra om någon kommuns
ställningstagande är mer lämpliga eller att visa på alternativa tillvägagångssätt som
kommunerna skulle kunna ha använt sig av.

4.4. Kvalitativ innehållsanalys
Inom ramen för denna fallstudie används en kvalitativ innehållsanalys som metod.
Innehållsanalysen förknippas historiskt sätt med att en kvantitativ beräkning av förekomsten
av ett begrepp eller fenomen i ett skriftligt material. Metoden har dock utvecklats och kommit
att bli en av de vanligast förekommande metoderna för att analysera kvalitativa dokument.
Genom innehållsanalysen blir det möjligt att studera vilken uppmärksamhet som ges till ett
specifikt ämne och vilka värderingar som förekommer. (Bryman 2012, s.289, Boréus &
Bergström 2012, s.50) Forskaren kan genom att göra en grundläggande genomgång av de
utvalda texterna välja ut de delar som är relevanta att studera utifrån studiens frågeställningar
(Grønmo 2006, s.191).
I likhet med fallstudien bygger den kvalitativa innehållsanalysen på att ett fåtal fall eller
fenomen studeras på djupet. Därför är det möjligt att kritisera även innehållsanalysen för att
generalisera utifrån ett begränsat material. Även kritiken som gäller forskarens tolkande av
framkommen data är relevant för innehållsanalysen. Detta eftersom att det kan vara svårt för
forskaren att visa på hur de presenterade resultaten och slutsatserna har nåtts. (Bryman 2012,
ss. 289-290; Denscombe 2009, s. 399) Genom användandet av tydliga frågor för att styra
analysen av dokumenten blir det möjligt att begränsa forskarens påverkan på de resultat som
presenteras. Frågorna ökar även förutsättningarna för framtida forskare att upprepa studien
med ett liknade resultat.
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I denna studie utgörs de studerade dokumenten av skriftliga källor. Skriftliga källor i form av
dokument ger på ett relativt enkelt sätt tillgång till en stor mängd information som de flesta
forskare kan använda sig av. Eftersom dokumenten utgörs av en bestående data blir det även
möjligt för kommande forskare att kontrollera de använda källorna. Det finns dock alltid ett
behov av att bedöma de använda källornas trovärdighet. Därför är det viktigt att forskaren gör
en bedömning av källornas auktoritet och av den ursprungliga informationen. (Denscombe
2009, ss. 316-317; Merriam 1994, ss. 118-121)
De inom ramen för denna studie använda dokumenten utgörs av kommuners översiktsplaner.
Syftet med översiktsplanen är att kommunen ska peka ut hur den framtida mark- och
vattenanvändningen ska se ut och hur kommunen ska utvecklas (Boverket 2016). Dokumentet
utgör därigenom kommunens viljeriktning inför den framtida utvecklingen och ska därför ses
som ett politiskt dokument. Dess innehåll kan därav ses som en subjektiv bild av verkligheten
där intressen och åsikter påverkar innehållet. Eftersom studiens syfte är att undersöka vilket
synsätt som finns på skapande av välstånd i stagnerande kommuner är det naturligt att de
källor som används uttrycker normativa ståndpunkter. Detta gör översiktsplaner till en
lämplig källa i den aktuella studien.
Eftersom att dokumenten består av skriftliga källor minimeras risken för att studien pekar ut
några specifika individer. De skriftliga källorna innebär även att forskarens påverkan på det
empiriska materialet blir minimal. (Bryman 2012, s. 543)

4.5. Genomförande
Denna innehållsanalys syfte är att ge en kvalitativ bild över hur kommunerna förhåller sig till
skapande av välstånd i stagnation. För att det ska vara möjligt att göra en analys som belyser
detta studeras de utvalda dokumenten utifrån ett antal frågor. Frågornas utformning styr vilka
delar av dokumenten som studeras och vad sökarljuset riktas mot. Utformningen av frågorna
och därmed vad som undersöks styrs av uppsatsens syfte, problemformulering,
frågeställningar samt studiens teoretiska utgångpunkter.

4.5.1. Analysfrågor
För att de fall som valts ut ska studeras på ett likvärdigt sätt har två teman och inom dessa
utarbetats. Därigenom specificeras vilka delar av de studerade dokumenten som är relevanta
att lägga vikt vid. Tydligheten stärks ytterligare genom att varje tema knyts till ett antal
nyckelbegrepp vilka ges särskild uppmärksamhet vid genomläsningen av dokumenten.
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Nuläge
x Vilka kopplingar görs till välståndets och demografins historiska utveckling?
Vilken historia som berättas har en stor betydelse för vilken berättelse som författaren
av dokumenten vill föra fram. Vilken historia som berättas kring kommunens
historiska befolkningsutveckling och dess utveckling av välståndet har därför
betydelse för vilken framtida utveckling som kommunen önskar sig.

x Vilken omvärldsanalys gör kommunen och vilka förutsättningar för ett ökat
välstånd tas upp i denna?
Tar kommunen upp trender och utvecklingsmönster som påverkar ekonomiska och
demografiska faktorer i den egna kommunen? Sådana faktorer kan ha betydelse för
vilka förutsättningar som finns för kommunen att nå den utveckling som förespårkas.
Därför är det av vikt att skapa en bild kring om kommunen för ett resonemang kring
vilka konsekvenser trenderna kan innebära samt vilken påverkan detta kan ha för de
egna utvecklingsmöjligheterna.

x Vilka förutsättningar lyfts fram som gynnsamma och problematiska för
kommunens utveckling?
Av de presenterade förutsättningarna blir det möjligt att undersöka vilka styrkor och
svagheter som kommunen anser finns för att uppnå en önskad framtida utveckling.
Genom att belysa vad som lyfts fram blir det även möjligt att analysera vilka faktorer
som eventuellt utelämnas för att verkligheten bättre ska stämma överrens med den
önskade färdriktningen.
Nyckelbegrepp:

Omvärldsanalys, trender, befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, utveckling av
välstånd, geografiskt läge, arbetsmarknad, nulägesanalys, historisk utveckling,
samhällsservice

Framtida utveckling
x Vilken tidshorisont har dokumenten?
Genom att visa på vilken tidshorisont som dokumenten utgår från blir det möjligt att
avgöra under vilken period den önskade utvecklingen är tänkt att ske. Detta gör det
möjligt att fundera kring om den utveckling som förespråkas kan ses som realistisk
eller om den snarare ska ses som utopisk.

x Vilka faktorer anser kommunen bidrar till att utveckla välståndet?
Begreppet välstånd kan användas i olika sammanhang och ges varierande innebörd.
Genom att studera i vilka sammanhang som begreppet används kan en förståelse för
vilken utveckling kommunen tänker sig skapas. Därigenom blir det möjligt att
diskutera huruvida den utveckling av välståndet som förespråkas är realistisk eller
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inte. Det går även att visa på vilka former av välstånd som utelämnas och därmed ges
mindre vikt.

x Hur vill kommunen att dess välstånd ska utvecklas?
Vilken framtida utveckling önskar sig kommunen när det gäller människors
förutsättningar att leva ett bra liv och få ett ökande välstånd i kommunen? Hur ser
argumentationen för den förespråkade utvecklingen ut? Genom att studera detta kan en
bild skapas kring varför den önskade bilden lyfts fram och vad som anses vara positivt
med den.
Nyckelbegrepp:

Tidsperiod, välstånd, tillväxt, levnadsförhållanden, hållbar utveckling, befolkningsutveckling,
arbetsmarknad, marknadsföring, skattekraft, attraktivitet, livskraft, samhällsservice

4.5.2. Tolkning
För att de fall och dokument som studeras ska tolkas på ett likvärdigt sätt utifrån de
analysfrågor som nyttjas för att granska dess innehåll används den inom grundad teori ofta
förekommande memosmetoden. Arbetssättet innebär att forskaren i samband med studien av
det utvalda materialet skriver noteringar om de koncept och begrepp som återfinns i det
studerade materialet. Dessa noteringar fungerar sedan som en påminnelse för hur ett visst
koncept eller begrepp tolkats. Tillsammans gör anteckningarna det möjligt att se mönster och
sammanhang i materialet. Samtidigt minskar detta risken för en olikartad tolkning och hjälper
till att styra arbetet i en samstämmig riktning. (Bryman 2012, s.573)
Studien av det utvalda materialet har i denna studie genomförts i tre steg. I det första steget
har materialet studerats och genomlästs på en övergripande nivå. Därefter har materialet i det
andra steget studerats mer djupgående utifrån de analysfrågor som återfinns under nuläge.
Avslutningsvis har dokumenten i det tredje steget studerats djupgående med fokus på
analysfrågorna tillhörande framtida utveckling. Under båda de två avslutande stegen har
anteckningar och noteringar i form av memos förts för att minska tolkningsskillnaderna
mellan materialen. Dessa har sedermera legat till grund för den genomförda analysen.
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5. Presentation av fallen
5.1. Gullspång kommun
Gullspång kommun ligger i den nordöstra delen av Västergötland i det som tidigare var
Skaraborgs län vilket idag är en del av Västra Götalands regiononen. Området genomkorsas
av vägarna Europaväg 20 och Riksväg 26. Den kommunala servicen är främst lokaliserad till
Gullspång och Hova. (NE 2016a) Det anses idag finnas ett överskott av bostäder i kommunen
och under det senaste året färdigställdes fem nya bostäder (Boverket 2015)
Kommunen har idag 5 229 invånare efter att under en lång period ha tappat invånare.
Minskningen förklaras av låga fertilitetstal och en stor utflyttning. Den största minskningen
har främst skett efter 1975. Prognoser tyder på att de låga fertilitetstalen består. Den stora
utflyttningen från kommunen förklaras delvis av att många unga väljer att lämna kommunen
för att studera på annat håll för att sedan inte återvända. Särskilt svårt är det att få de med
specialiserade utbildningar att återvända eftersom utbudet av sådana jobb är begränsat på den
lokala arbetsmarknaden. Utflyttningen av unga och svårigheten med att locka tillbaka dem har
påverkat befolkningssammansättning. Där andelen i arbetsför ålder är lägre än
riksgenomsnittet medan andelen över 65 är högre. (Gullspång kommun 2011, ss.122-123)
Näringslivet i kommunen är relativt differentierat med
verkstadsindustri och träindustri som de dominerande
inslagen. Otterbäckens hamn som är en av Vänerns största
hamnar är belägen i kommunens västra del och är viktig
för näringslivets godstransporter. (NE 2016a)
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Figur 3: Gullspång kommuns lokalisering

Figur 4: Befolkningsutveckling Gullspång kommun
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5.2. Kramfors kommun
Kramfors kommun ligger i den östra delen av Ångermanland och är en del av Västernorrlands
län. Inom området finns de båda geografiska områdena Ådalen samt Höga kusten.
Kommunen genomkorsas av Europaväg 4 samt Riksväg 90. Därtill sker sedan några år
järnvägstrafik på Botniabanan. Kramfors är centralort. (NE 2016b) Det anses idag finns
balans på bostadsmarknaden och under det senaste året färdigställdes två nya bostäder
(Boverket 2015).
Kramfors kommun har idag 18 359 invånare. Befolkningen har därmed mer än halverats från
toppen i mitten av 1900-talet. Detta kan till stor del ses som en följd av ett kraftigt reducerat
utbud av arbetstillfällen. Kommunens befolkning är relativt utspridd på många mindre orter
och en relativt liten andel bor i centralorten. (Kramfors kommun 2013, ss.20-21)
Näringslivet har traditionellt dominerats av skogsindustrin men dess betydelse har kommit att
minska. Verkstadsindustrin har istället blivit ett mer betydande inslag på arbetsmarknaden och
då främst genom små och medelstora företag. Under den senaste perioden har även
tjänstesektorn kommit att utvecklas inom kommunen. (NE 2016b)
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Figur 5: Kramfors kommuns lokalisering

Figur 6: Befolkningsutveckling Kramfors kommun
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5.3. Laxå kommun
Laxå kommun är belägen i den sydvästra delen av Närke och är en del av Örebro län.
Kommunen genomkorsas av Europaväg 20 samt Västra stambanan mellan Stockholm och
Göteborg. Laxå utgör centralort i kommunen. (NE 2016c) Det anses idag finns ett överskott
av bostäder och under det senaste året färdigställdes tolv nya bostäder (Boverket 2015).
Kommunen har idag en befolkning på 5 656 invånare efter att under en lång period
kontinuerligt ha tappat invånare. Befolkningssammansättningen har en stark övervikt för
gruppen över 65 år i förhållande till övriga riket. Samtidigt är andelen invånare i fertil ålder
låg vilket gör att antalet födda kraftigt understiger antalet döda något som innebär en naturlig
befolkningsminskning. Detta gör att kommunen är beroende av inflyttning om invånarantalet
ska vara i balans. (Laxå kommun 2015, s.43)
Näringslivet är uppdelat inom flera olika sektorer men domineras av tillverkningsindustrin
och därefter av privat och offentlig service samt jord- och skogsbruk. Även Turismen utgör en
betydande näringsgren i kommunen. (NE 2016c)
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Figur 7: Laxå kommuns lokalisering

Figur 8: Befolkningsutveckling Laxå kommun
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5.4. Munkfors kommun
Munkfors kommun är belägen i de centrala delarna av Värmland och är en del av Värmlands
län. Området genomkorsas av Riksväg 62 samt Klarälven. Munkfors är centralort. (NE
2016d) Det anses idag finns balans på bostadsmarknaden och under det senaste året
färdigställdes inga nya bostäder (Boverket 2015).
Kommunen har idag en befolkning på 3 663 invånare. Invånarantalet har varit krympande
under en längre tid till följd av låga fertilitetstal i kombination med utflyttning. Det senare
förklars främst av ett minskande utbud av arbets- och utbildningsmöjligheter. Samtidigt som
befolkningen blir allt mindre ökar andelen äldre vilket samtidigt innebär att gruppen i
arbetsför ålder minskar. (Munkfors kommun 2013, ss.31, 36)
Näringslivet har traditionellt sätt dominerats av tillverkningsindustrin och gör så även idag.
Tillverkningen har främst inriktats mot stålproduktion där det finns anor från 1600-talet.
Utöver tillverkningsindustrin är den offentliga sektorn samt turistindustrin betydande inslag
på arbetsmarknaden. (NE 2016d)
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Figur 9: Munkfors kommuns lokalisering

Figur 10: Befolkningsutveckling Munkfors kommun
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5.5. Pajala kommun
Pajala kommun ligger i den nordöstra delen av Norrbotten och är en del av Norrbottens län. I
öster har kommunen en lång landgräns mot Finland. Riksväg 99 genomkorsar området. Pajala
utgör centralort. (NE 2016e) Det anses idag finns balans på bostadsmarknaden och under det
senaste året färdigställdes inga nya bostäder (Boverket 2015).
Pajala kommunen har idag 6 193 invånare efter att kommunen påverkats av en kraftig
befolkningsminskning. Mycket av befolkningsminskningen kan förklaras av att yngre
människor har lämnat kommunen med anledning av den svaga arbetsmarknaden. Den
negativa utvecklingen har dessutom förstärkts av låga fertilitetstal. Detta har även inneburit att
kommunens befolkning blivit allt äldre och andelen över 65 år är tolv procentenheter högre än
i riket. Befolkningen är spridd över en stor yta vilket ger en väldigt gles befolkningsstruktur
med långa avstånd som följd. (Pajala kommun 2010, s.35)
Näringslivet har traditionellt dominerats av jord- och
skogsbruk men på senare år har data- och telekomsektorn
vuxit och fått en alltmer betydelsefull roll. Därtill finns
en tradition av småföretagande inom olika branscher.
Kommunen utgör dock den största arbetsgivaren. (NE
2016e) Under början på 2010-talet startades och bedrevs
storskalig gruvdrift i kommunen men produktionen lades
ner 2014 sedan företaget försatts i konkurs.
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Figur 11: Pajala kommuns lokalisering

Figur 12: Befolkningsutveckling Pajala kommun
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5.6. Övertorneå kommun
Övertorneå kommun ligger i östra Norrbotten och är en del av Norrbottens län. Kommunen
har en längre landgräns i öster mot Finland. Längs med gränsen flyter Torne älv och Riksväg
99 löper längs den. Övertorneå är centralort. (NE 2016f) Det anses idag finns ett överskott av
bostäder och under det senaste året färdigställdes 25 nya bostäder (Boverket 2015).
Kommunen har idag 4 603 invånare efter att som många andra perifert belägna kommuner fått
se befolkningen minska under en längre tid. Hela kommunen har tappat invånare men den
största minskningen har skett i de avlägsna och mest glesbefolkade delarna av kommunen.
Samtidigt som befolkningen har minskat har den också blivit allt äldre vilket inneburit att
andelen över 65 år ökat. (Övertorneå kommun 2014, ss.28-29)
Näringslivet i kommunen domineras av tjänstesektorn där offentlig verksamhet står för den
mest betydelsefulla delen. Utöver servicesektorn har jord- och skogsbruk samt
tillverkningsindustri med en stor andel småföretagare en betydelsefull roll för kommunens
arbetsmarknad. (NE 2016f)
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Figur 13: Övertorneå kommuns lokalisering

Figur 14: Befolkningsutveckling Övertorneå kommun
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6. Analys & diskussion
I nedanstående kapitel analyseras och diskuteras de resultat som framkommit genom studien
av de utvalda dokumenten. Diskussionen är uppdelad i de två delarna nuläge respektive
framtida utveckling, samma delar som använda analysfrågorna är grupperade inom. Inom de
båda delarna är analysen och diskussionen strukturerad efter de använda analysfrågorna.
Varje del avslutas med en summering där övergripande och sammanfattande resonemang lyfts
fram.

6.1. Nuläge
6.1.1. Vilka kopplingar görs till välståndets och demografins historiska
utveckling?
I flertalet av det studerade kommunernas översiktsplaner görs historiska återkopplingar långt
bak i tiden där epoken för de första bosättningarna i områdena framhävs (Kramfors kommun
2013, s.20; Munkfors kommun 2013, s.30; Pajala kommun 2010, s.31; Övertorneå kommun
2014, s.15). I dessa beskrivningar framhålls ofta att området för den aktuella kommunen är en
av de tidigast befolkade (Övertorneå kommun 2014, s.15). Alternativt en plats som varit
särskilt betydelsefull ur någon aspekt, exempelvis handel (Pajala kommun 2010, s.31) eller
administration (Kramfors kommun 2013, s.20). Detta kan tolkas som ett sätt från
kommunernas sida att försöka lyfta fram den egna platsens storhet och att poängtera att
platsen tidigt var betydelsefull för omgivningen vilket kan ses som ett sätt att försöka
legitimera platsens styrka. Denna legitimitet kan sedan användas som utgångspunkt för att
skapa ett budskap och en berättelse kring kommunen. Dessa kan sedan användas till att
försöka locka nya investerare och invånare till kommun. Tillvägagångssätt med att lyfta fram
en viss historisk utveckling kan således ses som en del av det som Colomb (2011, s.26) menar
är platsmarknadsföring, vilket är en del i den konkurrens som finns mellan kommuner och
städer.
De kommuner som lyfter fram delar av den tidiga historiska utvecklingen fortsätter att
utveckla berättelsen kring kommunen med att beskriva byggdens mest expansiva period
vilken också ses som den mest framgångrika. Tidpunkten för denna varierar delvis men
generellt sätt sträcker den sig från början på 1900-talet fram till den befolkningsmässiga
toppen kring 1950. (Kramfors kommun 2013, s.20; Munkfors kommun 2013, s.31; Pajala
kommun 2010, s.31; Övertorneå kommun 2014, s.25) De båda nordligaste kommunerna
framhåller främst att det var tack vare jord- och skogsbruket som bygderna kunde utvecklas
och befolkningen snabbt växa. I takt med att dessa näringar genomgick strukturella
förändringar med stora effektiviseringar reducerades behovet av arbetskraft. En utveckling
som enligt kommunerna innebar att människor började söka sig bort från områdena till
förmån för andra orter med större tillgång till arbeten. (Pajala kommun (2010, s.31;
Övertorneå kommun 2014, s.25) Likt de båda nordliga kommunerna började den
befolkningsmässiga nedgången i Kramfors kommun (2013, s.20) och Laxå kommun (2015,
s.25) i samband med strukturomvandlingar inom de dominerande näringslivsgrenarna. Där det
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i norr var förändringar inom jord- och skogsbruket handlade det längre söderut främst om
förändringar inom industrin. Dels bestående av effektiviseringar och en ökande andel
automation vilket minskade behovet av arbetskraft. Dels en ökande internationell konkurrens
och förbättrade transportmöjligheter, vilka inneburit att industrier sökt sig från Sverige till
förmån för länder med lägre produktionskostnader, vilket ses som det huvudsakliga skälet.
Det finns således ett tydligt samband mellan kommunernas befolkningsmässiga utveckling
och utvecklingen inom det lokala näringslivet. Där tillväxt och ökande efterfrågan på
arbetskraft under slutet på 1800-talet och första halvan av 1900-talet lockade till sig nya
människor och ledde till att befolkningen ökade kraftigt. När sedan dessa näringsgrenar vilka
drivit utvecklingen förändrades och efterfrågan på arbetskraft minskande vände utvecklingen
och kommunernas befolkning sjönk tillbaka. Detta visar på vilken central betydelse tillgången
till arbeten har för en kommuns befolkningsmässiga utveckling. Ett tydligt tecken på att
kommunerna delar den uppfattningen är Pajala kommuns (2010, s.32) förhoppning i slutet av
den historiska tillbackablick där de menar att historien håller på att upprepa sig. Genom
utveckling av en ny järnmalmsgruva ska nya arbetstillfällen kunna skapas vilket ska bidra till
att kommunen ånyo går en expansiv framtid till mötes med en kraftigt ökande befolkning som
resultat.
Att befolkningen minskat är något som kommunerna lyfter upp i den historiska tillbackablick
inom ramen för översiktsplanen. I flera fall framhålls när utvecklingen var som mest negativ
för den egna kommunen. Utöver förändringarna i de dominerande näringarna och det
minskande antalet jobb som dessa inneburit anges huvudsakligen låga fertilitetstal och
utflyttning som förklaringar. (Gullspång kommun 2011, s.122; Laxå kommun 2015, s.25;
Munkfors kommun 2013, s.31; Övertorneå kommun 2014, s.28) En utveckling som enligt
Erlingsson et.al (2015, s.2) förstärks av den bristande tillgången till arbeten. I samband med
att människor tvingas söka sig till andra orter för arbete så minskar andelen av befolkningen i
arbetsför ålder. Detta gör att många yngre människor vilka befinner sig i barnafödande ålder
söker sig bort från kommunen med lägre fertilitetstal som följd vilket bidrar till att spä på den
negativa befolkningsutvecklingen.
Inom ramen för den hisoriska tillbakablicken lyfter Övertorneå kommun (2014, s.15)
respektive Munkfors kommun (2013, s.36) fram tidigare försök att vända
befolkningsutvecklingen. Sätt till utfallet och den fortsatta nedgången måste båda
kommunernas försök ses som relativt misslyckade. I Övertorneå kommun (2014, s.15) byggde
arbetet på att lansera kommunen som Sveriges första ekokommun. Något som var tänkt att
genera en utveckling i kommunen med ökande försörjningsförmåga, minskad arbetslöshet
samt minskande utflyttning. Detta kan ses som ytterligare en del i att försöka skapa ett
budskap och en berättelse kring den egna kommunen. Ett budskap blir en del av kommunens
platsmarknadsföring. Marknadsföring och försök att lyfta fram den egna kommunens
konkurrensfördelar gentemot andra har blivit allt vanligare i takt med globaliseringen. Den
begränsade framgång som uppnåtts i dessa båda fall stödjer Fjertorps (2012, ss.19-22)
uppfattningen att dessa åtgärder har ringa eller helt saknar betydelse för
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befolkningsutvecklingen. Något som gör att nedlagda offentliga resurser på sådan verksamhet
kan ses som onödiga investeringar vilka inte generar ett ökande välstånd åt de egna invånarna.

6.1.2. Vilken omvärldsanalys gör kommunen och vilka förutsättningar
för ett ökat välstånd tas upp i denna?
Det finns en allmän uppfattning som innebär att världen blivit alltmer sammankopplad och att
händelser långt bortom det lokala samhället kan få stora konsekvenser för det egna. Detta är
en uppfattning som delas av kommunerna i de fall de väljer att inom ramen för
omvärldsanalysen diskutera så breda frågeställningar. Den egna kommunen ses utgöra en del
av ett globalt sammanhängande system där den egna orten endast utgör en liten beståndsdel
(Gullspång kommun 2011, s.11; Laxå kommun 2015, s.15; Kramfors kommun 2013, s.22).
Gullspång kommun (2011, s.11) uppfattar det som att det är en trend att alltfler beslut vilka
påverkar kommunens utveckling fattas på internationell och nationell nivå. Något som gör att
den egna kommunens handlingsutrymme begränsas. Samtidigt finns en insikt kring
nödvändigheten att vissa beslut fattas på en hög nivå för att det ska vara möjligt att hantera
några av dagens största samhällsutmaningar, exempelvis den globala uppvärmningen. Den
ökande sammanlänkningen gör samtidigt att den egna kommunen upplevs som för liten för att
kunna hävda sig gentemot andra starkare kommuner och regioner. Därför finns det en
uppfattning att den enskilda kommunen behöver vara en del av en större region (Gullspång
kommun 2011, s.11; Laxå kommun 2015, s.15). Därigenom kan en gemensam röst skapas och
möjligheterna att hävda sig i den globala konkurrensen tros kunna ökas gentemot den enskilde
kommunens förutsättningar. Statistik och befolkningsprognoser visar också på att det främst
är starka regioner som drar till sig en ökande befolkning, medan mer perifera områden får stå
tillbaka och istället drabbas av en befolkningsminskning en utveckling som varit gällande för
de studerade kommunerna (Espom 2008). Intresset och det upplevda behovet av att samarbeta
med andra kan därför ses som ett intresse av att få ta del av en starkare regions tillväxt med
förhoppningen att det även ska påverka den egna kommunen i en positiv riktning. Att det
främst är de två sydligaste kommunerna som pekar på behovet av att vara en del av en
starkare region skulle kunna förklaras av deras geografiska läge. Deras placering i relativt
tätbefolkade områden med närhet till expansiva regioner gör att det finns rimliga möjligheter
för dem att bli en del av dessa regioner. De övriga kommunerna är mer perifert lokaliserade
vilket gör deras möjligheter att ta del av en annan regions utveckling mer begränsade. Detta
ger en situation där de båda sydliga kommunerna har ett något mer gynnsamt läge och fler
möjliga strategier att nyttja för att skapa välstånd
Utvecklandet av en mer globaliserad värld har även inneburit att näringslivets förutsättningar
förändrats, något som flera av de studerade kommunerna lyfter fram. Tillkomsten av ny
teknik och bättre kommunikationer lyfts, likt i den historiska beskrivningen, fram som
faktorer vilka gjort näringslivet mindre platsberoende. Detta anses ha skett genom att tillgång
och närheten till råvaror minskat i betydelse sedan industrisamhällets glansdagar. (Gullspång
kommun 2011, s.11; Kramfors kommun 2013, s.22; Laxå kommun 2015, s.15) Inställningen
till råvarornas betydelse varierar dock mellan kommunerna beroende på vilka näringar som
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dominerar respektive kommuns näringsliv. Samtidigt som de tre ovan nämnda kommunerna
ser råvarornas betydelse som begränsad påtalar Pajala kommun (2010, s.14) & Övertorneå
kommun (2014, s.13) att den globala efterfrågan på råvaror har en stor inverkan på
kommunernas utveckling. Något som rimligen hänger samman med deras stora beroende och
tilltro till dessa näringsgrenar. Framförallt i Pajala kommun återfanns i samband med
översiktsplanens antagande en stor framtidstro kring etablerandet av en ny storskalig gruvdrift
i kommunen. Planer som grusades i och med den minskande efterfrågan och kraftiga prisfallet
på järnmalm vilket tvingade gruvbolaget i konkurrs. Detta visar på att Pajala kommuns
synsätt att råvaror har en avgörande betydelse för kommunens utveckling var en rimlig
avvägning. Därmed inte sagt att situationen är den samma i kommunerna som hävdar
motsatsen, utan det ska istället ses som ett bevis på att det är viktigt att ta hänsyn till de lokala
förutsättningarna i utformandet av omvärldsanalysen.
Det är trots allt rimligt att hävda att näringslivets val av lokalisering är mindre beroende av
lokalisering och tillgång till produktionskapacitet än tidigare (Westlund 2013, ss.917-921). En
utveckling som upplevs ha inneburit att industrin lämnar Sverige till förmån för länder med
lägre lönekostnader och sämre arbetsvillkor. Istället blir forskning och utveckling kvar i
Sverige något som ställer ökade krav på tillgången till utbildad och kompetent arbetskraft
vilket är det som ses som övergången från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle.
(Gullspång kommun 2011, s.11) En utveckling där lokaliseringen spelar allt mindre betydelse
upplevs leda till en ökande konkurrenssituation mellan såväl kommuner som regioner
(Gullspång kommun 2011, s.11; Kramfors kommun 2013, s.22; Laxå kommun 2015, s.15).
Detta är en ståndpunkt som ligger i linje med Colombs (2011, ss.12-13) uppfattning att
framväxten av kunskapssamhället har bidragit till en konkurrenssituation mellan kommuner i
strävan efter att attrahera nya företag och investeringar.
Samtidigt som flera kommuner framhåller att det förändrade näringslivet innebär en ökande
konkurrenssituation lyfts framväxten av kunskapssamhället och den nya ekonomin fram som
en faktor som kan vända den egna kommunens utveckling. Det är främst tillgången till
förbättrade kommunikationsmöjligheter som lyfts fram. Dessa anses göra det möjligt att
arbeta och vara bosatt på skilda orter vilket gör att tillgång till attraktiva boenden och
livsmiljöer ses som en betydelsefull aspekt för att locka nya invånare. Tanken bygger på
föreställningen att avståndet mellan företag, anställda och kunder inte längre är en avgörande
faktor eftersom kommunikationsmöjligheterna avsevärt förbättrats och transportkostnaderna
minskat. (Kramfors kommun 2013, s.22; Laxå kommun 2015, s.15; Munkfors kommun 2013,
s.39) Utifrån Westlunds (2013, ss.917-921) resonemang spelar dock tillgången och närheten
till det som han betecknar som tyst kunskap en avgörande betydelse för var företag och
människor väljer att bosätta sig. Ur den synvinkeln ter sig de studerade perifera kommunernas
förhoppningar om att utvecklandet av kunskapssamhället ska leda till att fler väljer att bosätta
sig i dessa kommuner som väl optimistiska. Istället torde utveckling med ett alltmer utvecklat
kunskapssamhälle kunna fortsätta driva på utvecklingen mot att alltfler människor söker sig
till de expansiva städerna där tillgången till kunskap och andra människor är god.
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Trots utvecklingen där alltfler människor söker sig till expansiva städer och regioner hävdar
Kramfors kommun (2013, s.22) & Munkfors kommun (2013, s.39) i sina omvärldsanalyser att
allt fler människor idag väljer att bosätta sig där de anser att det finns tillgång till attraktivt
boende och bra levnadsförhållanden. Resonemanget bygger återigen på föreställningen att det
är möjligt att arbeta och bo på skilda orter. De ser det också som att företagsetableringarna
söker sig dit människor vill bo. Detta trots att mycket av både den historiska utvecklingen och
dagens utveckling tyder på att människor bosätter sig där det finns tillgång till arbete och inte
tvärtom. Sammantaget innebär detta att kommunerna försöker lyfta fram en bild av
utvecklingen där tillgången till attraktiva boenden och närhet till naturen är en av de
avgörande faktorerna för var människor väljer att bosätta sig och var näringslivet expanderar
(Kramfors kommun 2013, s.22; Munkfors kommun 2013, s.39). Utvecklingen tycks dock
peka i en annan riktning vilket gör att kommunernas förhållningssätt kan ses som naivt. En
rimlig förklaring kan dock vara intresset för att skapa en positiv berättelse om den egna
kommunen. Både för att göra utomstående intresserade av kommunen men även för att stärka
den egna självbilden.
Samtidigt som flera kommuner för fram betydelserna av att kunna erbjuda attraktiva boenden
i den egna kommunen lyfts tillgång till bra infrastruktur fram som en faktor som blir allt
viktigare. Tillgång till en sådan anses förbättra kommunens konkurrenssituation genom att
den tillgängliga arbetsmarknadsregionen vidgas. Därigenom är tanken att de boende i
kommunen inte nödvändigtvis ska behöva jobba i den egna kommunen utan de ska ha
möjlighet att ta del av arbetsmarknaden på en större och mer expansiv ort längre bort.
(Kramfors kommun 2013, s.22; Laxå kommun 2015, s.15; Munkfors kommun 2013, s.38;
Pajala kommun 2010, s.14; Övertorneå kommun 2014, s.15) Resonemanget går lite på tvären
mot tanken på att arbetstillfällena ska skapas där människor vill bo. Tanken på att tillgången
till attraktiva boenden skulle dra till sig såväl invånare som arbetsplatser är här delvis
övergiven. Förvisso ska de attraktiva bostäderna fortsatt dra till sig nya invånare, det finns
dock inte förutsättningar för alla dessa att arbeta i den egna kommunen utan genom tillgång
till god infrastruktur ska de kunna ha tillgång till den kringliggande arbetsmarknaden. Det
olikartade synsättet stärker bilden av att resonemanget till stor del utgör ett försök att stärka
den egna självbilden och måla upp en positiv bild inför omvärlden.
Det är dock inte enbart globaliseringen och dess effekter som påverkar samhället. Samtidigt
som befolkningen i de studerade kommunerna stagnerat under en längre period upplever
kommunerna att kraven på vilken verksamhet som ska utföras har ökat. Något som har skett
samtidigt som befolkningen blivit allt äldre och andelen i arbetsför ålder minskat. Därtill har
framväxten av kunskapssamhället medfört att kraven på utbildning ökat. Sammantaget
upplevs dess förändringar leda till att den kommunala ekonomin försämrats. Detta eftersom
skatteinkomsterna från de i arbetsför ålder inte ökat i samma utsträckning som kostnaderna
för tillhandahållandet av den offentliga servicen. (Gullspång kommun 2011, s.11; Laxå
kommun 2015, s.15; Munkfors kommun 2013, s.34; Pajala kommun 2010, s.14) Flera
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kommuner menar att utvecklingen innebär ett ökande behov av samarbeten med andra
kommuner för att därigenom uppnå effektiviseringar (Gullspång kommun 2011, s.11; Laxå
kommun 2015, s.15; Munkfors kommun 2013, s.34; Pajala kommun 2010, s.14).
Gullspång kommun (2011, s.11) ser det även som att beroendet av omvärlden gör att behovet
för kommunen att göra omvärldsanalyser har förstärkts. Kramfors kommun (2013, s.22) är
inne på en liknande linje då de hävdar att kommunen genom en långsiktig planering, vilken
tar hänsyn till omvärldens trender, kan reducera globaliseringens negativa konsekvenser
samtidigt som de positiva kan tas till vara. Huruvida detta är ett rimligt antagande förefaller
vara oklart. Ett sådant resonemang torde dock bygga på att den omvärldsanalys som
genomförs belyser de rådande trenderna på ett balanserat sätt. Med utgångspunkt i
ovanstående diskussion vilken gällande Kramfors kommun pekar på en orimligt positiv
tolkning, av hur trenderna påverkar den egna kommunen, är det svårt att föreställa sig hur det
ska vara möjligt att reducera de negativa konsekvenserna.
Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram att flertalet av de studerade kommunerna pekar på
klimatförändringarnas påverkan på det framtida samhället. Främst handlar det om ökande
risker för översvämningar, stormar och i viss mån även stigande temperaturer. (Gullspång
kommun 2011, s.12; Laxå kommun 2015, s.15; Pajala kommun 2010, s.14; Övertorneå
kommun 2014, s.21) Förändringar som på sikt kan innebära att kommunerna måste vidta
åtgärder för att skydda det lokala samhället. I Övertorneå kommun (2014, s.28) lyfts
perspektivet ytterligare då de menar att de globala förändringarna kan innebära att människor
tvingas på flykt. Något som kan leda till att fler människor söker sig till nya områden vilket
kan leda till att kommunen måste ta emot människor från hela världen. I sammanhanget kan
ordvalet måste ta emot ses som intressant då det framstår som att kommunen anser att det är
något negativt att nya människor vill bosätta sig i kommunen. Med en annan formulering
skulle detta istället kunnat framställas som en möjlighet för kommunen att vända den negativa
befolkningsutvecklingen.

6.1.3. Vilka förutsättningar lyfts fram som
problematiska för kommunens utveckling?

gynnsamma

och

Omvärldsanalyserna i de studerade översiktsplanerna lyfter fram de faktorer som anses
påverka den framtida utvecklingen. De framlyfta trenderna upplevs ha såväl positiva som
negativa effekter. Utöver de framlyfta trenderna finns det ytterligare faktorer som upplevs
påverka kommunernas möjligheter att skapa ett ökande välstånd för sina invånare. En av de
faktorer som de studerade kommunerna ser som mest betydelsefull för framtidens utveckling
är befolkningsutvecklingen. Den långvariga minskningen ses som problematisk eftersom den
uppfattas leda till begränsade ekonomiska resurser vilket generar försämrade förutsättningar
att bedriva en högkvalitativ offentlig verksamhet. Utmaningen upplevs bli än större i takt med
att befolkningen blir allt äldre samtidigt som det främst är människor mellan 20-40 år som
lämnar kommunerna. Därigenom minskar befolkningen i arbetsför ålder samtidigt som
andelen äldre ökar vilket innebär att färre människor måste försöka försörja fler något som
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riskerar att påverka den offentliga ekonomin negativt. (Gullspång kommun 2011, s.16;
Kramfors kommun 2013, s.21; Munkfors kommun 2013, s.35; Pajala kommun 2010, s.14;
Övertorneå kommun 2014, s.13) Det finns samtidigt en medvetenhet kring att utveckling är
den samma i många andra kommuner med liknande förutsättningar (Kramfors kommun 2013,
s.21; Munkfors kommun 2013, s.35). Något som ger upphov till en konkurrenssituation
mellan kommunerna i försöken att locka nya invånare.
Den dystra befolkningsutvecklingen i kombination med vikten av att tillhandhålla en offentlig
service av god kvalité gör att de studerade kommunerna ser den kommunala ekonomin som
en utmaning inför framtiden. Utmaningen förstärks av att skatteunderlaget minskar i takt med
att den arbetsföra befolkningen minskar. Gullspång kommun (2011, ss.15-16) upplever
samtidigt att situationen försämras ytterligare av hög ohälsa i kombination med en låg
disponibel inkomst bland de i arbetsför ålder vilket begränsar kommunenens skatteinkomster
ytterligare. Att det är de mer välbärgade grupperna i samhället som väljer att flytta och de
svagare som blir kvar kan enligt Rybczynski & Linneman (1999, s.35) ses som signifikant för
stagnerande områden. Något som kan leda till att helhetsintrycket och möjligheterna till
framtida utveckling försämras ytterligare. Sammantaget ger detta en situation där det är svårt
att upprätthålla balansen i den kommunala ekonomin utan att försämra den offentliga
servicen.
Några av de studerade kommunerna menar därtill att utmaningen ytterligare förstärks av
ogynnsamma geografiska förutsättningar med ett perifert läge och långa avstånd inom den
egna kommunen. De stora avstånden och den glesa befolkningen upplevs göra det svårt att
skapa ett tillräckligt stort underlag för att det ska vara möjligt att upprätthålla såväl offentlig
som kommersiell service samtidigt som det innebär ökande kostnader för att hantera
välfärdsåtagandena. (Gullspång kommun 2011, s.15; Pajala kommun 2010, s.14) För att klara
utmaningarna med att upprätthålla balansen i den kommunala ekonomin kan kommunerna bli
tvungna att begränsa utgifterna exempelvis genom effektiviseringar, omprioriteringar,
omfördelningar eller samarbeten med andra kommuner. Möjligheterna till samarbeten med
andra är något som framhålls som positivt och möjligheterna till sådana bör alltid undersökas
(Gullspång kommun 2011, s.15; Laxå kommun 2015, s.23).
Samtidigt som kommunerna lyfter fram att den negativa befolkningsutvecklingen och den
försämrade kommunala ekonomin rikserar att påverka den offentliga verksamheten negativt
lyfts kvalitén i denna fram som en nyckel för den framtida utvecklingen. Den offentliga
servicen anses hålla en god kvalité och därmed vara en av kommunernas styrkor vilken ska
kunna bidra till att locka nya invånare. (Gullspång kommun 2011, s.13; Munkfors kommun
2013, s.35)
Att upprätthålla en god offentlig service kan ses som den grundläggande uppgiften för
kommunerna eftersom det är en viktig del för att upprätthålla välståndet hos de befintliga
invånarna. Detta är samtidigt den främsta möjligheten att locka nya invånare även om det bör
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ses som en sekundär uppgift för kommunerna. (Rybczynski & Linneman 1999, ss.38-40;
Wiechmann 2008, s.435) De studerade kommunerna delar sammantaget forskningens
uppfattning att ett minskande befolkningsunderlag är problematiskt för en redan från början
liten kommun då det reducerar möjligheterna att klara att upprätthålla den offentliga servicen.
Samtidigt som kvalitén inom denna är en utgångspunkt för att göra det möjligt att upprätthålla
välståndet hos den nuvarande befolkningen och locka nya invånare. Detta ger kommunerna en
problematisk situation där nya invånare behövs för att generar större resurser till den
offentliga verksamheten samtidigt som en högre kvalité behövs för att genera nya invånare.
När utvecklingen samtidigt går i motsatt riktning kan kommunerna upplevas ha fastnat i en
negativ spiral.
Ett belägg för att kommunerna är medvetna om vikten av en stark offentlig verksamhet är att
de framhåller den problematik som finns kring att utbildningsutbudet är begränsat i den egna
kommunen. Eftersom att det saknas egna gymnasieskolor anses det bli svårare att locka till sig
barnfamiljer eftersom de ser det som negativt att barnen senare kommer bli tvungna att pendla
för att ta sig till skolan. Avsaknaden medverkar även till att ungdomar som är uppväxta inom
kommunen väljer att flytta. Samtidigt finns en medvetenhet kring att det inte är möjligt att
tillhandahålla denna verksamhet inom den egna kommunen. Istället lyfts behovet av tillgång
till goda pendlingsmöjligheter fram som ett sätt att behålla ungdomarna på orten. (Gullspång
kommun 2011, s.15; Laxå kommun 2015, s.21) Tillgången till kommunikationer har inte
enbart betydelse för studerande utan även för såväl näringslivets som hela kommunernas
utveckling. I de studerade fallen där kommunen anser att det finns tillgång till bra
infrastruktur framhålls detta som en möjlighet för den framtida utvecklingen. (Gullspång
kommun 2011, ss.13-14; Laxå kommun 2015, s.20; Pajala kommun 2010, s14)
Det är dock inte enbart befolkningsutvecklingen och tillståndet i den kommunala ekonomin
som ses som utmaningar i de studerade kommunerna. Likt i de tidigare diskuterade
frågeställningarna lyfts förutsättningarna på arbetsmarknaden fram som en nyckelfaktor för
utvecklingen. I flera fall ses en svag lokal arbetsmarknad med bristande tillgång till arbeten
som en utmaning för kommunerna. Där de menar att en förändring måste till för att
befolkningsutvecklingen ska kunna vändas. (Gullspång kommun 2011, s.16; Kramfors
kommun 2013, s.21; Pajala kommun 2010, s.14) Det förefaller dock vara osäkert om
eventuella nya jobb kommer de befintliga invånarna till gagn, istället är det inte omrimligt att
anta att dessa främst går till människor utifrån (Logan & Molotch 1987, ss.89-90). Detta kan
ses som problematiskt om det främsta syftet är att direkt gynna de nuvarande invånarnas
välstånd genom att höja andelen med arbete. Är syftet däremot att locka nya invånare till
kommunen är det rimligt att anta att tillkomsten av nya arbetstillfällen är en viktig pusselbit.
Den rimliga tanken från kommunernas sida är att en sådan utveckling ska innebära att
resurserna till den offentliga verksamheten kan öka och därigenom välståndet för de befintliga
invånarna. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att en befolkningsökning per automatik inte
innebär en förbättrad ekonomi då en sådan kan medföra behov av nya omfattande
investeringar i inventarier och infrastruktur. En sådan medvetenhet finns i Gullspång kommun
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(2011, s.15) där det i översiktsplanen poängteras att det förvisso är önskvärt att bryta den
negativa befolkningsutvecklingen eftersom att det anses förbättra förutsättningarna att klara
det offentliga åtagandet. Det är dock inte fördelaktigt med en alltför stor ökning eftersom det
kan komma att kräva kostsamma investeringar. Av den anledningen förespråkas istället en
utveckling med en balanserad eller svagt positiv befolkningsutveckling. Eftersom de
studerade kommunerna under en lång tid påverkats av en kraftig befolkningsminskning
samtidigt som de är glesbefolkade är enligt Fjertorp (2012, ss.21-22) förutsättningarna för att
en befolkningsökning ska leda till positiva effekter dock större. Detta då det rimligen finns en
överkapacitet i såväl infrastruktur som serviceutbud vilket kan göra att kostnaden per invånare
skulle kunna minskas med en större befolkning.
Uppfattningen att tillståndet på den lokala arbetsmarknaden är negativt är dock inget som
delas av alla studerade kommuner. Istället lyfts dess konkurrensfördelar gentemot andra samt
specifika förutsättningar fram som positiva faktorer. Det är främst de båda nordliga
kommunerna som framhåller detta där det i Pajala (2010, s.14) handlar om tillgången på
naturtillgångar. Återigen är kommunens framtidstro nära sammankopplad med etableringen
av ny gruvdrift i kommunen vilken ses som en slags räddare och unik möjlighet för bygden.
Det är intressant att kommunen lägger så stor förhoppning vid en utveckling som i så stor
utsträckning är beroende av omvärlden och de globala råvarupriserna som gruvnäringen är. I
Övertorneå kommun (2014, s.13) är det istället främst näringslivets konkurrensfördelar som
framhålls vilka anses uppstå genom låga kostnader för lokaler och mark samtidigt som
skatterna är låga och det finns möjligheter att ta del av statligt företagasstöd. Därtill upplever
kommunen att det finns en lojal och erfaren arbetskraft samt ett starkt intresse för utvecklande
av företagande bland den unga befolkningen. Förutsättningarna är dock inte odelat positiva
utan ett bristande kunderlag och dålig tillgång till riskkapital samt en stundande
generationsväxling innebär en utmaning. Trots detta är det samlade intrycket att kommunen
ser förutsättningarna som gynnsamma. Det är dock möjligt att fråga sig om
konkurrensfördelarna är så stora som kommunen vill göra gällande. Även om vissa kostnader
är låga för företagen är det rimligt att anta att andra är högre än genomsnittet, exempelvis
energi och transportkostnader. Detta skulle kunna ses som ett sätt från kommunens sida att
försöka måla upp en mer positiv bild vilket både kan bidra till att stärka den egna självbilden
och försöka locka till sig nya företagsetableringar. Det faktum att kommunen lyfter fram
möjligheterna att få statligt stöd kan ses som att de förväntar sig att staten ska hjälpa till för att
hålla bygden levande. Ett resonemang som liknar Pierres (2011, ss 88-89, 141-142)
governancemodell Welfare där han lyfter fram att områden med negativ ekonomisk
utveckling ofta förlitar sig på att staten ska bidra med resurser så att den befintliga
verksamheten kan upprätthållas. I detta fall handlar det dock främst om stöd till näringslivet
och inte direkt till den offentliga sektorn. I förlängningen kan detta dock ses som ett sätt att
hålla bygden flytande eftersom tillgången till arbeten är nära förknippad med möjligheterna
att tillhandahålla en hög kvalité i den offentliga verksamheten.
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Inställningen kring förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden i de studerade
kommunerna varierar där vissa målar upp en mörkare bild än andra. Huruvida detta är en
verklig bild eller endast ett olikartat förhållningssätt är vanskligt att avgöra utifrån denna
studie. Den historiska befolkningsutvecklingen och kommunernas synsätt på dess koppling
till arbetsmarknadens utveckling tyder dock på att förutsättningarna för att näringslivet ska
expandera inte har varit de bästa i någon av kommunerna. Något som möjligtvis kan undantas
av den storskaliga förändringen som gruvetableringen i Pajala kommun innebar även om
denna efter planens antagande tvingades upphöra och förutsättningarna i högre grad återgått
till tidigare läge vilket tydligt visar på hur beroende möjligheterna till lokal utveckling kan
vara av globala faktorer.
Förutom de båda nordliga kommunernas mer positiva förhållningssätt är det främst inom
turistindustrin som kommunerna framhåller att finns möjligheter till nya arbetstillfällen. Det
ses som viktigt att det stora intresset som redan idag finns för att besöka kommunerna nyttjas
och kommer de egna invånarna till gagn. (Gullspång kommun 2011, s.15; Kramfors kommun
2013, s.21) Ett ökande intresse för turism i världen är en trend där det torde finnas
förutsättningar även för mer perifert belägna områden att expandera. En viktig del i
sammanhanget kan vara den stora tillgång till natur- och kulturmiljö som ofta lyfts fram som
en möjlighet för utveckling (Gullspång kommun 2011, s.13; Munkfors kommun 2013, s.35;
Pajala kommun 2010, s.14). Den goda tillgången till natur och friluftsliv kan fungera både
som en lockande faktor för turister. Kommunerna ser även detta som en möjlighet att locka
människor att permanent bosätta sig.
Närheten till naturen ses som en del av möjligheten att erbjuda attraktiva boenden vilket flera
kommuner framhåller som en utvecklingspotential. Tanken är dessa ska kunna locka nya
invånare att bosätta sig i kommunen. (Gullspång kommun 2011, s.13; Laxå kommun 2015,
s.20; Munkfors kommun 2013, s.35) Återigen tar resonemanget sin utgångpunkt i tanken att
nya invånare och en förändrad befolkningsutveckling ska bidra till att förbättra den
kommunala ekonomin och därigenom välståndet i kommunen. Samtidigt är det möjligt att
ställa sig tveksam till vilka förutsättningar som egentligen finns att locka nya invånare genom
att erbjuda attraktiva boenden med motiveringen att det finns närhet till natur och
småskalighet. Detta är förutsättningar som finns i ett stort antal kommuner. Något som gör det
svårt att se vad som gör att en viss kommun med dessa förutsättningar ska kunna locka till sig
en större mängd nya invånare då den allmänna trenden är att alltfler vill bosätta sig i städer.
Därtill torde det även i mer expansiva och växande kommuner finnas ett intresse att locka
invånare med attraktiva boenden med närhet till natur samtidigt som stadens möjligheter finns
på behagligt avstånd. Detta gör sammantaget att det är tveksamt hur stora de framhävda
möjligheterna med attraktiva boenden egentligen är även om det kan finnas naturliga
förklaringar för kommunen att framhäva det så för att därigenom skapa framtidstro.
Bristande framtidstro och avsaknad av identitet är nämligen något som lyfts fram som en
utmaning inför framtiden. Avsaknaden och den negativa inställningen kan delvis förklaras av
52

Masterprogramet i strategisk fysisk planering
FM 2559 Masterarbete i Fysisk planering

Pontus Petersson
2016-05-22

en slags marginalisering och långvarig nedgång i samhället där befolkningen minskat
samtidigt som samhällservicen reducerats vilket skapat en negativ självbild där det egna
området anses ha lägre status än andra. Utvecklingen uppfattas leda till en negativ spiral där
det är svårt att locka till sig nya invånare vilket gör att nedgången fortsätter och självbilden
försämras ytterligare. (Gullspång kommun 2011, ss.15-16; Pajala kommun 2010, s.14;
Övertorneå kommun 2014, s.13) En viktig förklaring till den negativa självbilden kan vara
den starka ställning som tillväxtdoktrinen har i samhället. Dess starka förankring hos
befolkningen gör att förekomst av tillväxt enligt Fjertorp et.al (2012, ss.19-20) upplevs som
något positivt som bidrar med ökande välstånd. När tillväxt då saknas uppfattar befolkningen
det som att samhället drabbas av en negativ utveckling vilket kan bidra till en försämrad
attityd och framtidstro. Detta trots att det inte är säkert att de ursprungliga invånarna blir
lyckligare och får ta del av ett ökande välstånd om befolkningen ökar (Rydin 2013, ss.98101).

6.1.4. Summering
De studerade kommunerna har under en längre tid påverkats av en stagnerande befolkning
något som upplevs ha försämrat möjligheterna att klara av välfärdsåtagandet och samtidigt
upprätthålla en balans i den kommunala ekonomin. Den upplevda negativa utvecklingen
förklaras till stor del av förändringar på arbetsmarknaden vilka har inneburit att tillgången på
arbeten minskat. Något som har gjort att människor sökt sig till andra platser. Trots att
utvecklingen i samhället tenderar att fortsätta i en riktning där alltfler människor söker sig till
städerna och där näringslivet huvudsakligen expanderar i dessa områden ser kommunerna
förutsättningar för en annan utveckling. De menar att nya kommunikationsmöjligheter och
förbättrade transporter gör det möjligt att arbeta och bo på skilda orter. Genom att erbjuda det
som kommunerna betecknar som attraktiva boenden ska de kunna dra nytta av denna påstådda
trend och därigenom locka till sig nya invånare. En utveckling som är tänkt att stärka den
offentliga verksamheten samt komma invånarna till gagn.
Detta kan ses som kärnan i det budskap som kommunerna försöker föra fram i
omvärldsanalysen och beskrivningen av möjligheterna som finns inför framtiden. Ur en mer
realistisk synvinkel kan denna uppfattning och beskrivning av samhällsutvecklingen ses som
något naiv och överoptimistisk. Beskrivningen får därmed snarare karaktären av en berättelse
där kommunerna försöker lyfta fram de positiva sidorna för att därigenom få den egna
kommunen att framstå som ett bra alternativ gentemot andra. Därigenom får kommunernas
beskrivningar till viss del karaktären av det som Colomb (2012, s.26) betecknar som
platsmarknadsföring där de försöker skapa ett positivt budskap inför såväl de egna invånarna
som utomstående. Faktumet att de därigenom försöker locka invånare i kombination med den
starka betydelse som läggs vid näringslivets utveckling samt befolkningsutvecklingen gör att
de studerade kommunerna förefaller ta sin utgångspunkt i den dominerande tankefiguren
kring tillväxt. Då tillväxt genom nya invånare och företag är det som ska förbättra situationen
för såväl de enskilda individerna som den offentliga verksamheten. Detta ska sedermera
tillsammans bidra till att behålla eller stärka invånarnas välstånd.
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6.2. Framtida utveckling
6.2.1. Vilken tidshorisont har dokumenten?
Översiktsplanens syfte är att peka ut den framtida utvecklingen i kommunen. Därigenom blir
det möjligt att visa på vilka politiska intensioner som finns för en längre tidperiod. Två av de
studerade planerna gör en sådan längre utblick genom att utforma planerna med en
tidshorisont tjugo år fram i tiden (Laxå kommun 2015, s.4; Övertorneå kommun 2014, s.9).
Genom att utgå från en längre tidsperiod ökar förutsättningarna för kommunerna att kunna
vända och förändra en tidigare utveckling. Därigenom blir det också möjligt att föreslå mer
omfattande åtgärder och förändringar och samtidigt vara trovärdig förutsatt att målbilden är
förenlig med de reella förutsättningarna. I de fall där översiktsplanen har ett kortare
tidsperspektiv är det däremot svårare att föreställa sig hur stora förändringar ska kunna ske
utifrån den kontext de stagnerande kommunerna befinner sig i. Munkfors kommun (2013,
s.21) har valt ett kortare tidperspektiv genom att ha en tidshorisont fram till 2020. Trots det
väljer de att argumentera för och ställa upp mål som exempelvis innebär att en konstant
befolkningsminskning under många år ska vändas till en befolkningstillväxt. Ett resonemang
som utifrån de rådande förutsättningarna i kombinationen med den snäva tidsramen snarare
kan ses som utopiskt.
Gullspång kommun (2011, s.4) väljer samma tidshorisont, alltså 2020, men de ser sin plan
som en handlingsplan inför framtiden vilken kan användas om det uppstår ett framtida
exploateringstryck på kommunen. Något som de upplever saknas inom kommunen idag. I
planen görs förvisso ställningstaganden för vilken utveckling som ses som önskvärd,
exempelvis en ökande befolkning men samtidigt poängteras att planeringen utgår från en
befolkning i balans. Synsättet att översiktsplanen främst är viktig som ett verktyg att hantera
ett framtida exploateringstryck tyder på en inställning att planering främst är något som ska
användas för att hantera tillväxt. Därmed ges intrycket att planering inte är ett lämpligt
verktyg för att hantera en minskande befolkning och en stagnerande kommun. Detta är i linje
med den uppfattning som Popper & Popper (2012, s.21) har när de menar att planeringen
traditionellt sätt varit inriktad på att hantera tillväxt vilket gjort att planerare fortsatt att se den
som ett verktyg för att hantera en sådan. Det aktuella fallet tyder på att det finns en insikt att
möjligheterna till tillväxt i den egna kommunen är begränsade vilket gör att behovet av
planering upplevs som litet. Intresset för att trots det upprätta en plan för att kunna hantera en
eventuell kommande tillväxt kan dock ses som ett tecken på att en sådan utveckling fortsatt
ses som eftersträvansvärd.

6.2.2. Vilka faktorer anser kommunen bidrar till att utveckla välståndet?
Resonemanget kring hur välstånd och förbättrade livsvillkor skapas tar sig lite olika form
inom ramen för de studerade översiktsplanerna. Vissa kommuner diskuterar främst vilken bild
som finns för morgondagens samhälle medan andra kompletterar den bilden med en
diskussion kring vilka parametrar som leder fram till en utveckling av samhället. I
nedanstående resonemang diskuteras huvudsakligen kommunernas synsätt på dessa
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parametrar. Globaliseringen och dess påverkan på samhället där alltfler avgörande beslut
kommit att fattas på internationell- och nationell nivå påverkar även synen på vilka
möjligheter kommunerna på den lokala nivån har att styra över den framtida utvecklingen.
Kommunen ser sig ha möjligheter att påverka över vissa faktorer medan de behöver förhålla
sig till andra. Detta bidrar till att kommunerna ser frågan om välståndsskapande som en
komplex fråga där många olika aspekter hänger samman med varandra. (Gullspång kommun
2011, s.13)
Mycket av resonemanget kring de delar som kommunerna själva har möjligheter att påverka
utgår från att kommunerna ska vara attraktiva för att därigenom skapa välstånd till
befolkningen. Därför talas det om behovet av att skapa attraktionskraft men vad innebär detta
egentligen och på vilket sätt ska det förbättra välståndet?
En av de viktigaste punkterna som lyfts fram för skapande av välstånd är tillgången till en
stark arbetsmarknad med möjligheter för invånarna att skaffa sig arbete. Gullspång kommun
(2011, s.17) menar att entreprenörer och företag vilka skapar arbeten är en förutsättning för att
det ska skapas resurser till utveckling och offentlig service. Samtidigt är den offentliga
servicen med utbildning en nödvändighet för att företagande ska vara möjligt. Tillgång till
arbeten ses utifrån resonemanget som en utgångspunkt för att kommunen ska kunna bli
konkurrenskraftig och ha möjligheter att erbjuda en attraktiv livsmiljö. Förutsättningarna för
en stark arbetsmarknad är samtidigt en fråga som kommunen inte på egen hand har
möjligheter att styra över. Det kan istället ses som en fråga där exempelvis
konjunkturutveckling och globala trender har en stark inverkan. Att kommunen ser frågan
som den främsta aspekten för möjligheterna att utveckla välståndet visar på hur utelämnad
den enskilda kommunen är när det kommer till den egna utvecklingen. Även Kramfors
kommun (2013, s.21) lyfter fram vikten av en god tillgång till arbeten för att kommunen ska
ha möjligheter att utvecklas. Här finns det dock en syn som innebär att dessa inte
nödvändigtvis behöver skapas inom den egna kommunen. Istället framhålls vikten av goda
kommunikationer som gör det möjligt för befolkningen att pendla till kringliggande orter med
en starkare arbetsmarknad. Detta skulle eventuellt kunna tolkas som att kommunen har en
insikt kring att dess möjligheter att påverka arbetsmarknaden är begränsade. Istället vill de
därför prioritera goda kommunikationer till orter där utvecklingen varit starkare och
tillgången till arbeten är större. Därigenom är tanken att de egna invånarna ska kunna ta del av
tillväxten och därigenom få ett högre välstånd. De båda resonemangen bygger på
tillväxtdoktrinens föreställning att skapande av nya arbetstillfällen ska bidra med nya resurser
till den offentliga verksamheten och ge invånarna ett bättre liv.
Det är dock inte enbart tillgång till arbete som krävs för att kommunerna ska kunna skapa den
attraktionskraft som eftersträvas. Möjligheterna till attraktiva boende lyfts i flera av de
studerade kommunerna fram som en möjlighet för att skapa en positiv utveckling. Detta ses
också som en del i arbetet för att göra kommunerna attraktivare. En attraktivitet som ur
boende- och livsmiljösynpunkt i detta sammanhang anses bestå av småskalighet, närhet till
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natur, goda kommunikationer samt tillgång till billiga bostäder. (Gullspång kommun 2011,
s.13; Kramfors kommun 2013, s.21; Laxå kommun 2015, s.26) Det övergripande syftet med
att tillhandahålla möjligheter till attraktiva bostäder är att förmå nya invånare att bosätta sig i
kommunen. Genom detta är tanken att befolkningsutvecklingen ska kunna vändas och därmed
ökade resurser till den offentliga verksamheten kunna skapas vilket ska bidra till att öka de
befintliga invånarnas välstånd.
En förändrad befolkningsutveckling där fler människor är intresserade av att bosätta sig i de
stagnerande kommunerna är som tidigare poängterats tänkt att bidra med ökande resurser till
den offentliga verksamheten. Den offentliga verksamheten och dess kvalité framställs dock
även i sig själv som en viktigt faktor i skapandet av attraktionskraft. Genom att uppvisa en
hög kvalité i servicen, stabilitet i den kommunala ekonomin samt ha förmåga att ha låga
kommunala avgifter kan kommunerna bli attraktiva för såväl näringslivet som individer.
(Gullspång kommun 2011, s.13; Laxå kommun 2015, s.26) Det ses också som viktigt att det
finns en god tillgång till utbildning samt fritidsaktiviteter för ungdomar (Gullspång kommun
2011, s.13). Förhållandet där en ökande befolkning behövs för att kunna behålla eller
förstärka resurserna till den offentliga verksamheten samtidigt som kvalitén i denna måste
upprätthållas för att kunna locka nya människor kan dock framstå som problematiskt. Utifrån
resonemanget torde det vara svårt för kommunerna att ta sig ur den negativa spiralen.
Uppfattningen att kvalitén på den offentliga verksamheten är en nyckelfaktor för utveckling
och möjligheterna att locka nya invånare delas dock av Fjertorp (2012, ss.19-22) som menar
att detta är det effektivaste sättet att behålla de befintliga invånarna och locka nya. En annan
möjlig väg som lyfts fram för att göra den offentliga verksamheten effektivare samtidigt som
kvalitén kan förbättras är att i möjligaste mån söka sammarbeten med andra kommuner för att
därigenom pressa kostnaderna (Laxå kommun 2015, s.26).
Avslutningsvis lyfts småskalighet och mänsklig närhet fram som egenskaper vilka ska kunna
bidra till att utveckla mindre kommuners attraktionskraft. Tanken är detta ska bidra med att
göra invånarna trygga och att det ska känna sig uppmärksammade. Detta är förutsättningar
som inte anses finnas i en större kommun eller stad där det istället är lätt att bli anonymiserad.
Intresset och möjligheterna att få ta del av detta ska bidra till att locka nya människor vilka är
trötta på stadslivet och i stället behöver en mer avslappnad och lugn miljö. (Gullspång
kommun 2011, s.13; Laxå kommun 2015, s.26; Övertorneå kommun 2014, s.14) Återigen kan
intresset och strävan efter att uppnå attraktionskraft ses som en vilja att skapa ett samhälle dit
nya människor ska vilja flytta. Förvisso ses de eftersträvansvärda egenskaperna som något
som gynnar även den egna befolkningen men kärnan i budskapet tenderar att vara att
kommunen behöver skapa en ökande attraktionskraft för att därigenom locka till sig nya
invånare.
För att en kommun ska upplevas som attraktiv för utomstående krävs det dock att
människorna som bor i kommunen trivs. Gullspång kommun (2013, ss.17-18) ser det som att
skapandet av en egen identitet bland invånarna bidrar till att kommunen upplevs som
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attraktiv. För att denna identitet ska kunna skapas behöver de funktioner som diskuterats ovan
finnas i kommunen vilka kan bidra till att förbättra välståndet hos invånarna och därmed ge
dem en ökande framtidstro. Därigenom kan invånarna må bättre vilket i sin tur kan leda till att
fler väljer att bo kvar i kommunen och att nya invånare lockas. Övertorneå kommun (2014,
s.14) är till viss del inne på samma spår när de talar om att det ska vara möjligt för invånarna
att känna attraktionskraft i den egna livsmiljön. Där de små extra händelserna i vardagen,
vilka gör att blickarna riktas mot kommunen, tillsammans med äkta och unika miljöer ska
lägga grunden till ett attraktivt samhälle. Något som gör att det blir möjligt för invånarna att
skapa en positiv identitet. Intresset att vilja skapa bra levnadsförutsättningar för de invånare
som finns i den egna kommunen lyfts av Rybczynski & Linneman (1999, ss.39-40) samt
Wiechmann (2008, s.435) fram som en önskvärd väg för en stagnerande kommun att följa. Ett
tillvägagångssätt som enligt Popper & Popper (2002, s.23) kan göra att de som finns kvar
efter befolkningsminskningen känner sig uppmärksammade vilket kan ses som positivt då de
annars kan känna sig förbisedda och kvarglömda. Frågan är dock om de studerade
kommunerna lägger det dominerande fokuset på att förbättra villkoren för den kvarvarande
befolkningen eller om de främst vill locka nya invånare.
Utifrån resonemanget att det finns en vilja att bygga framtida utvecklingen på nöjda
medborgare och en ökande framtidstro förefaller det förvisso att vara så. Samtidigt så bygger
stora delar av kommunernas resonemang kring hur ett ökande välstånd ska kunna skapas på
tanken att en ökande befolkning är önskvärd. Därmed tar de sin utgångspunkt i tankefiguren
kring tillväxt och dess idéer att en ökande tillväxt skapar nya resurser som kan bidra till att
utveckla välståndet. Därmed sätter kommunerna en stor del av sina framtidsförhoppningar på
att de ska förmå att vända den negativa befolkningsutvecklingen och istället attrahera nya
invånare. Detta ska ske samtidigt som befolkningsutvecklingen till stor del styrs av trender
och yttre faktorer vilka den enskilda kommunen saknar möjligheter att påverka (Rybczynski
& Linneman 1999, ss.39-40; Wiechmann 2008, s.435). Ur den synvinkeln är det rimligt att
ifrågasätta vilka möjligheter kommuner vilka varit stagnerande under en längre period
egentligen har att uppnå en befolkningstillväxt. Därav kan det förefalla lite märkligt att
inställningen kring att det är rimligt är så stark eller beror det helt enkelt på att kommunerna
sitter fast i den dominerande tankefiguren och inte ser sig ha några andra möjligheter än att
förespråka och hoppas på framtida tillväxt. En altenativ förklaring skulle kunna vara att
översiktsplanen ses som ett redskap vilket kan användas för att ingjuta hopp och framtidstro i
befolkningen. Något som skulle kunna ske genom att måla upp en mer positiv framtidsbild av
kommunen än vad som verkligheten egentligen tillåter. Ett sådant tillvägagångssätt borde
dock främst inriktas på egna invånarna och deras välbefinnande. Då kan det ses som lite
lustigt att arbetet och intresset att locka nya invånare ges så stort utrymme i översiktsplanerna.
Något som kan ge ett intryck att de befintliga invånarna inte är prioriterade utan att det främst
är för nya invånares skull som kommunen behöver bli mer attraktiv. Ett uttryckssätt som inte
torde bidra till att stärka de egna invånarnas självkänsla och entusiasm. Med den
utgångspunkten kan det ses som mer troligt att kommunerna ser tillväxt som synonymt med
skapande av välstånd.
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Det finns dock delar i vissa kommuners resonemang kring vad välstånd kan innebära som inte
är knutna till den dominerande tillväxtdoktrinen och dess intresse att locka nya företag och
invånare. Det är främst begreppet hållbar utveckling som lyfts fram och intresset att anpassa
den kommunala planeringen i en sådan riktning. (Gullspång kommun 2011, s.4; Laxå
kommun 2015, s.13) Synsättet på vad begreppet innebär skiljer sig dock åt där Gullspång
kommun (2011, s.4) menar att den ekologiska aspekten väger tyngre än de andra medan Laxå
kommun (2015, s.13) ser alla tre som likvärdiga. För att förstärka det synsättet poängteras att
en åtgärd som är bra för miljön men som samtidigt är väldigt dyr inte ska ses som hållbar bara
för den gynnar den ekologiska aspekten. Istället finns ett behov av att se till helheten. Hur
Gullspång kommun förhåller sig till detta resonemang framgår inte av dokumentet men
eftersom de säger sig värdera den ekologiska aspekten högre torde en högre ekonomisk
kostnad vara acceptabel, än i Laxå kommuns fall, för att klassa en åtgärd som hållbar.
Kommunernas intresse att verka för hållbar utveckling kan ses som ett försök att ta hänsyn till
de aspekter som enligt Rydin (2013, s.98) förbises i det ständiga strävandet efter en ökande
tillväxt. Samtidigt går det att fråga sig hur tungt de ekologiska aspekterna egentligen väger i
de studerade kommunerna. Utifrån det övergripande perspektivet förefaller det finnas en
inställning som innebär att varje möjlighet till att skapa nya arbetstillfällen eller locka nya
invånare ska tillgodoses. I ett läge där en sådan etablering skulle stå emot ett ekologiskt
intresse torde det vara tveksamt om det senare skulle tillgodoses.
Sammantaget bygger kommunernas synsätt på skapande av välstånd till stora delar på den
dominerande tankefiguren kring tillväxt och dess idéer. Där tanken är att skapande av nya
arbetstillfällen i kombination med befolkningstillväxt ska skapa nya resurser till den
kommunala ekonomin. Därigenom ska kvalitén i den offentliga verksamheten kunna
förbättras. Detta ska tillsammans bidra till att invånarna får en bättre livsmiljö och ett ökande
välstånd. För att nå denna utveckling anser kommunerna att de behöver vara attraktiva och
skapa attraktionskraft. Ett uttryck som kan uppfattas som slentrianmässigt och vars innehåll
kan anpassas efter de egna möjligheterna vilket i de studerade kommunernas fall ofta handlar
om närhet till natur, småskalighet och en trygg miljö.

6.2.3. Hur vill kommunen att dess välstånd ska utvecklas?
Hur kommunerna vill utvecklas för framtiden tar huvudsakligen sitt uttryck i deras visioner
för framtiden. Innehållsrikdedomen och dess karaktör skiljer sig åt där vissa är vaga medan
andra till viss del även försöker beskriva hur utvecklingen ska ske. Utöver visionerna finns det
även i andra delar av de studerade översiktsplanerna uttryckt vilken utveckling som
förespråkas. Det nedanstående resonemanget bygger på en sammanvägning mellan dessa
delar.
Trots den långvariga utvecklingen med en stagnerande befolkning och samhällstrenderna som
pekar mot en fortsatt utveckling i den riktningen strävar kommunerna mot att skapa balans
(Övertorneå kommun 2014, s.28) eller i de flesta fall vända befolkningsutvecklingen
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(Kramfors kommun 2013, ss.23;25; Laxå kommun 2015, s.3; Munkfors kommun 2013, s.16;
Pajala kommun 2010, s.17). Utifrån tidigare resonemang torde det finnas en förhoppning
bland kommunerna att en ökande befolkning ska innebära ökande resurser till den offentliga
verksamheten. För att målsättningen med en ökande befolkning ska uppnås finns
förhoppningar att nya människor utifrån ska välja att bosätta sig i kommunerna. Det finns till
och med förhoppningar att kommunerna genom sin närhet till naturen och goda livsmiljö ska
kunna locka till sig invånare från hela EU vilka söker efter ett lugnare och bättre liv
(Kramfors kommun 2013, s.25; Munkfors kommun 2013, s.16). De som flyttar in ska inte
enbart bidra till en ökande befolkning utan de ska också kunna bidra till att höja
utbildningsnivån i kommunen (Munkfors kommun 2013, s.18). Tecken på att det är vissa
typer av människor som ses som eftersträvansvärda framkommer även i Övertorneå kommuns
(2014, s.28) översiktsplan. Som tidigare diskuteras lyfter kommunen fram att de kan behöva
ta emot flyktingar på ett sätt som inte framställs som en möjlighet för kommunen.
Kommunernas uttryckssätt indikerar att vissa befolkningsgrupper ses som mer
eftersträvansvärda att attrahera än andra. Ett förhållningssätt som ligger i linje med den
föreställning som finns att den så kallade kreativa klassen ska kunna bidra med tillväxt vilken
ska gynna samhällets övriga befolkning (Donald 2006, s.4).
Eftersom att kommunerna förknippar en ökande befolkning med ökade resurser till den
offentliga verksamheten kan intresset att locka till sig nya invånare ses som ett sätt att försöka
förbättra förutsättningarna i den kommunala ekonomin. Att ha balans i den kommunala
budgeten ses som en viktig målsättning att uppnå för att det i framtiden ska vara möjligt att
upprätthåll servicen och kvalitén i den offentliga verksamheten (Gullspång kommun 2011,
s.22; Laxå kommun 2015, s.27; Munkfors kommun 2013, s.20; Pajala kommun 2010, s.15;
Övertorneå kommun 2014, s.16).
Till skillnad från de andra studerade kommunerna bygger Pajala kommun (2010, s.15;36) sina
förhoppningar om en ökande befolkning på en konkret förändring i samhället nämligen
etableringen av ny gruvdrift. Som tidigare diskuterats ges denna stort utrymme i planeringen
och det mesta arbetet kring att utveckla bygden kretsar kring denna även om kommunen
menar att den inte ska vara en förutsättning för utvecklingsarbetet. De förhoppningar som
finns kring möjligheterna att vända befolkningsutveckling tar dock en tydlig utgångspunk i ny
gruvdrift. Utifrån detta målas två framtida scenarion upp där det ena innebär att kommunen
upplevs som attraktiv ur boendesynpunkt vilket får till följd att många av de anställda på
gruvan väljer att bosätta sig i kommunen. Det andra scenariot bygger istället på att de flesta
väljer att pendla till jobbet på gruvan. Båda alternativen innebär dock en befolkningsökning,
om än inte lika kraftig i det andra scenariot. Det förefaller inte ha varit orimligt att anta att en
ny storskalig gruvdrift skulle bidra till att befolkningen skulle kunna öka i kommunen.
Däremot är det intressant att de tänkbara befolkningsscenarierna saknade ett alternativ där
gruvetableringen uteblev något som sätt utifrån dagens läge hade varit lämpligt.
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Samtidigt visar detta ånyo på vilken betydelse kommunerna lägger vid näringslivets
utveckling när det gäller hela kommunens möjligheter att utvecklas. Samtliga studerade
kommuner pekar på vikten av att skapa goda förutsättningar för såväl nya företag att etablera
sig som för befintliga att utveckla sin verksamhet. Exempelvis lyfts faktorer som tillgång till
industrimark, en organisation som snabbt kan ta hand om nya etableringar samt aktivt
sammarbete från kommunen sida fram som viktiga att förbättra. (Gullspång kommun 2011,
s.18; Kramfors kommun 2013, s.24; Laxå kommun 2015, s.17; Munkfors kommun 2013,
s.18; Pajala kommun 2010, s.17; Övertorneå kommun 2014, s.16) En förklaring till att
näringslivet ges så stor betydelse som lyfts fram är att tillgången till arbete ses som en
grundförutsättning för all utveckling vilken är så självklar att vi inte ens reflekterar över den
(Gullspång kommun 2011, s.18). Eftersom tillgång till arbeten och människors möjligheter till
försörjning ses som en så betydelsefull del av samhället uppfattas det av naturliga skäl som
problematiskt att många individer står utanför arbetsmarknaden. Detta eftersom utanförskapet
skapar negativa effekter såväl för den kommunala ekonomin som för den enskildes sociala
välbefinnande. Därför ses det som betydelsefullt från kommunernas sida att verka för att alla
invånare i arbetsför ålder ska få plats på arbetsmarknaden (Gullspång kommun 2011, s.18;
Övertorneå kommun 2014, s.16). Arbetsmarknaden och företags lokalisering styrs dock till
stora delar av globala trender och som tidigare diskuterats av inom vilka regioner det finns ett
intresse att etablera sig vilket gör att kommunernas möjligheter att påverka rimligen är
tämligen begränsade. Något Gullspång kommun (2011, s.18) visar en medvetenhet kring när
de konstaterar att de flesta jobben skapas inom den privata sektorn. Troligen finns en liknande
medvetenhet i flertalet av de andra kommunerna även om de inte lika uttalat visar det.
Möjligheterna att tillsammans med andra kommuner verka för att skapa en starkare region och
därigenom öka förutsättningarna att dra till sig nya företagsetableringar är dock något som
endast lyft fram av Laxå kommun (2015, s.17;27). De menar att det genom ett ökande
samarbete inom Örebro regionen finns förutsättningar för att skapa en starkare arbetsmarknad.
Därigenom finns det också förhoppningar om att den ofta uppkomna konkurrenssituation
mellan kommunerna kring var nya företag ska etablera sig ska kunna undvikas. Ett
resonemang som bygger på att tillväxten inte nödvändigtvis behöver ske inom den egna
kommunen för att invånarna ska få ett ökande välstånd.
Intresset att kunna ta del av arbetsmarknaden utanför den egna kommunen och därigenom
skapa förutsättningar för människor att skaffa sig ett arbete är något som framhålls i flera
kommuner (Gullspång kommun 2011, s.21; Kramfors kommun 2013, s.14; Laxå kommun
2015, s.17; Munkfors kommun 2013, s.18). Behovet av goda kommunikationer och
förbättringar av infrastrukturen förespråkas dock inte enbart för att stärka tillgången till
arbetsmarknaden utan det upplevs även som viktigt för den egna kommunens företags
konkurrenskraft. Detta är något som särskilt framhålls i de två nordligaste kommunerna där
råvaruindustri har stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden (Pajala kommun 2010, s.15;
Övertorneå kommun 2014, s.16). Detta är samtidigt branscher där transportmöjligheterna har
en avgörande betydelse för konkurrenskraften. Att tillkomsten av storskaliga
infrastruktursatsningar upplevs som betydelsefulla och ger hopp om framtida utveckling visar
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den betydelse som den nybyggda Botniabanan ges i Kramfors kommuns (2013, s.21)
översiktsplan. Då den tycks bidra med mycket av den framtidsoptimism som finns i
kommunen kring möjligheterna att kunna expandera och utvecklas. Genom de förbättrade
kommunikationsmöjligheterna ska invånarna få ta del av en större arbetsmarknad samtidigt
som människor från andra kommuner ska lockas att bosätta sig i kommunen. Intresset för
förbättrade kommunikationer kan ses som ett intresse från kommunernas sida att bli bättre
sammanlänkade med världen och därigenom ta del av den globala tillväxten. Detta kan likt ett
statligt företagsstöd ses som ett intresse från kommunernas sida att staten ska hjälpa till och
stärka möjligheterna för kommunerna att utvecklas.
Intresset att locka nya människor att bosätta sig i kommunen är något som är signifikant för
de studerade kommunerna. Som lyfts fram i tidigare delar ses möjligheterna att kunna erbjuda
attraktiva boenden i den egna kommunen som goda. Att ta till vara dessa möjligheter är något
som flertalet kommuner framhåller som viktigt. (Gullspång kommun 2011, s.20; Kramfors
kommun 2013, s.14; Laxå kommun 2015, s.26; Munkfors kommun 2013, s.16; Pajala
kommun 2010, s.17) Där exempelvis sjönära lägen (Gullspång kommun 2011, s.20),
konkurrenskraftig standard, pris (Laxå kommun 2015, s.26) samt tillgång till goda
kommunikationer (Laxå kommun 2015, s.26; Kramfors kommun 2013, s.14) ses som
betydelsefulla faktorer för att skapa attraktivitet. De attraktiva boendemöjligheterna är som
tidigare diskuterats främst tänkta att locka människor utifrån att bosätta sig i kommunerna och
därigenom påverka befolkningsutvecklingen i positiv riktning.
Attraktiva boendemiljöer är dock inte tillräckligt för att nya människor ska kunna lockas till
kommunerna. För att såväl nya som befintliga invånarna ska ha en god livmiljö pekar de
studerade kommunerna på vikten av att stärka tillgång till god och kvalitativ offentlig service.
I synnerhet utveckling av förskola, skola och äldrevård lyfts fram som centrala (Gullspång
kommun 2011, s.20; Kramfors kommun 2013, s.25; Laxå kommun 2015, s.26; Munkfors
kommun 2013, ss.17-19; Pajala kommun 2010, s.17; Övertorneå kommun 2014, s.16).
Samtidigt finns en medvetenhet kring att den tidigare utvecklingen med en stagnerande
befolkning innebär att den kommunala ekonomin är ansträngd. Eftersom att upprätthållande
av balans i denna ses som ett viktigt förhållningssätt inför framtiden är kommunernas
möjligheter till kostnadsökningar inom den offentliga sektorn begränsade. Som ett resultat av
detta lyfts behovet av samarbeten med andra fram som en möjlighet att utveckla kvalitén
samtidigt som kostnaden inte behöver öka (Gullspång kommun 2011, ss.11, 18; Kramfors
kommun 2013, s.23; Laxå kommun 2015, ss.26-27; Munkfors kommun 2013, s.20). Detta kan
ses som ett sätt för kommunerna att hantera de minskande resurserna och samtidigt
upprätthålla kvalitén i verksamheten. Effektiviseringar och koncentration av verksamheten till
vissa orter kan dock innebära att tillgängligheten minskar. Med utgångpunkt i den allt mindre
befolkningen kan en sådan utveckling dock ses som naturlig och nödvändig även om det kan
upplevas som negativt för delar av befolkningen. Tillvägagångssättet kan dock ses som ett sätt
att hantera kommunernas utmaningar utan att vara beroende av tillväxt.
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Upprätthållande av god service i hela kommunen är dock något som Pajala kommun (2010,
s.15) lyfter som viktigt i utvecklandet av det framtida samhället. Kommunen poängterar inte
heller vikten av samarbeten med andra kommuner. Istället ser de utvecklande av nya
lösningar som en framkomlig väg. En tänkbar förklaring till att varken Pajala kommun eller
Övertorneå kommun lyfter vikten av samarbeten med andra kommuner inom den offentliga
verksamheten kan vara de stora avstånd som finns inom såväl den egna kommunen som till
kringliggande. Även om möjligheterna till samarbeten inom de traditionella välfärdstjänsterna
kan ses som begränsade borde också dessa kommuner kunna dra nytta av samarbeten kring
andra tjänster som den kommunala förvaltningen ska erbjuda, exempelvis samhällsplanering.
Det ska dock inte uteslutas att sådant arbete redan förekommer även om det inte finns med
som del av den framtida utvecklingen.
Det är dock inte enbart upprätthållande av offentlig service som har betydelse för människors
vardagsliv utan tillgången till kommersiell service spelar också in. I detta sammanhang kan
befolkningsunderlaget ses spela en än mer betydelsefull roll. Några kommuner lyfter att det är
viktigt att verka för att den typen av service på sikt kan stärkas (Gullspång kommun 2011,
s.20; Munkfors kommun 2014, s.18). En utveckling som Munkfors kommun (2014, s.18)
menar kan gynna såväl den egna kommunens invånare som dess besökare. Gullspång
kommun är något mer tillbakahållna och säger sig vara negativa till handelsetableringar
utanför de befintliga tätorterna. Detta kan tolkas som en inställning från kommunens sida där
de inte förespråkar tillväxt på vilka villkor som helst. Tillgången till kommersiell service
behöver inte nödvändigtvis öka i den egna kommunen utan Kramfors kommun (2013, ss.21,
23) ser tillgången till bättre kommunikationer som en möjlighet att förstärka servicen. Detta
kan ses som en del i kommunens synsätt där staden ses som en del i ett större samanhang. Den
egna kommunen liknas vid ett kvarter i en stad vilken således endast bidrar med vissa
funktioner. Ett synsätt som kan ses som ett sätt att försöka komma runt den konkurrens som
ofta finns mellan städer och kommuner. Frågan är dock hur stort intresse det finns från
befolkningens sida att behöva resa långa sträckor, som ofta är fallet i Norrland, för att ta sig
till olika samhällsfunktioner? Rimligen borde intresset vara större i den mindre kommunen
där det redan finns en vana att åka till den större. Däremot torde entusiasmen vara mindre i
den större kommunen där redan de flesta funktionerna finns.
Strävan efter att åstadkomma attraktivitetet i den egna kommunen ses som ett sätt att skapa
goda livsvillkor för såväl befintliga som nya invånare. Mycket av arbetet bygger som ovan
diskuterats på att skapa god tillgång till arbete, offentlig service, boenden och vända
befolkningsutvecklingen. Frågor och resonemang som ligger nära tillväxtdoktrinens
tankegångar kring hur tillväxt och ökande välstånd skapas. I arbetet lyfts dock även vikten av
att skapa goda livsmiljöer och livskvalité fram. Dessa miljöer ska vara trygga, lättillgängliga
för alla, främja välbefinnandet och ha närhet till natur- och kulturmiljöer. (Gullspång kommun
2011, s.21; Kramfors kommun 2013, s.16; Munkfors kommun 2013, s.16; Pajala kommun
2010, s.15; Övertorneå kommun 2014, s.16) Detta är faktorer som liknar de Rydin (2013,
s.98) lyfter fram som betydelsefulla för hur lyckliga människor är något som hon menar skulle
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vara en bättre indikator att använda för att mäta samhällets utveckling. Att kommunerna
resonerar kring livmiljöns betydelse och vilka värden i denna som är viktiga för invånarnas
välbefinnande samt deras utveckling tyder på att det finns en uppfattning att all utveckling
inte kretsar kring tillväxt. Detta skulle kunna ses som ett avsteg från den dominerande
tankefigurens färdriktning. Samtidigt finns det en tendens till underton i helheten som bygger
på att skapandet av en god livsmiljö inte enbart fokuserar på att göra det bättre för de
befintliga invånarna utan att det även ska bidra till att kommunerna upplevs som attraktiv av
utomstående vilket är tänkt att bidra till att nya invånare kan lockas till kommunerna. Utifrån
det perspektivet är kommunernas huvudsakliga resonemang tillbaka i tankefigurens
dominerande mönster. Det finns även mer explicita exempel på att faktorer som förknippas
med människors välbefinnande binds samman med möjligheterna till ökande ekonomisk
tillväxt. Exempelvis lyfter Kramfors kommun (2013, s.17) fram att det är viktigt att arbeta för
att uppnå en god hälsa bland befolkningen eftersom det anses leda till ökande tillväxt och
utveckling. En faktor som kan ses som starkt förknippad med människors välbefinnande
förknippas istället med möjligheterna till ökande tillväxt.
Det är dock inte enbart kring möjligheterna att skapa välbefinnande som kommunerna lyfter
fram aspekter som inte är knutna till tillväxtdoktrinen. Miljöområdet och strävan efter att
uppnå hållbar utveckling är det område utanför de traditionella tillväxtaspekterna som ges
störst utrymme. Samtliga studerade kommuner lyfter fram hållbarhetsmodellen som en viktig
utgångspunkt för planeringen (Gullspång kommun 2011, s.23; Kramfors kommun 2013, s.14;
Laxå kommun 2015, s.13 Munkfors kommun 2013, s.16; Pajala kommun 2010, s.17;
Övertorneå kommun 2014, s.18). Synsätt kring vad denna innebär skiljer sig dock åt där
exempelvis Gullspång kommun (2011, s.23) hävdar att miljöfrågan är viktigast och ska
prioriteras medan Laxå kommun (2015, s.14) ser aspekterna som likvärdiga där en
sammanvägning måste göra. Samtidigt ser flera kommuner miljöfrågan som ett sätt att
profilera den egna kommunen utåt. Pajala kommun (2010, s.17) och Övertorneå kommun
(2014, s.14) menar att hållbarheten ska göra kommunen känd och Munkfors kommun (2013,
s.20) säger sig vara Sveriges andra Fairtrade city. Övertorneå kommun går så långt att de
hävdar att skapandet av en ekokommun ska kunna bidra till såväl en minskande arbetslöshet,
ökad inflyttning samt ett hållbart samhälle för invånarna. Hur detta är tänkt att ske framgår
dock inte utan det enda som lyfts fram är att hållbarheten ska sätta kommunen på kartan.
Därmed tillför hållbarhetsfokuset egentligen inte så mycket nytt utan det blir ytterligare ett
sätt för kommunen att försöka framstå som attraktiv. Det stora intresse som finns kring viljan
att sträva efter hållbarhet gör det samtidigt svårt för kommunerna att i någon större
utsträckning profilera sig på detta område. Det är dock möjligt att förstå kommunernas
förhoppning då hållbarhetsområdet rimligen kan ses som en fråga där de kan tävla på lika
villkor med större och starkare kommuner.
Planeringens utgångpunkt i hållbarhet och kommunernas vilja att verka för en sådan kan ses
som ett avsteg från tillväxtdoktrinen. Vilken kritiserats för sin avsaknad av hänsyn till
miljöaspekter (Rydin 2013, ss.41,96). Det växande intresset för hållbarhet i såväl planeringen
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som samhället i stort har dock överlag inneburit att dessa aspekter fått en ökande betydelse
över utvecklingens inriktning (Fjertorp 2013, s.12). En utveckling som således är möjlig att
utläsa även i de studerade kommunerna. Det framkommer dock vissa tveksamheter kring
vilken påverkan hållbarhetsmodellen egentligen har på planeringen. Utifrån den ovanstående
diskussionen förefaller denna till viss del fungera som ännu ett verktyg för att framställa
kommunerna som attraktiva vilket tyder på att syfte inte enbart är att öka hänsynen till den
eklogiska aspekten utan också ett försök att locka nya invånare.
Trots att hållbarhetsfrågor till viss del påverkat det kommunala synsättet på hur kommunen
ska utvecklas tar det övergripande resonemanget sin utgångspunkt i den dominerande
tankefiguren kring tillväxt. Av den ovanstående diskussionen framkommer att de studerade
kommunerna har en relativt samstämmig syn på vilken utveckling som eftersträvas. Brett kan
den beskrivas som en vilja att attrahera fler företag och invånare för att därigenom stärka den
kommunala ekonomin vilket ska ge utrymme att förbättra kvalitén i den offentliga servicen.
Det är därför intressant att fråga sig om kommunerna visar på några konkreta
planeringsåtgärder för att uppnå denna utveckling eller om det snarare ska ses som en from
förhoppning inför framtiden. Sett till vad som ryms i de studerade kommunernas
översiktsplaner förefaller det senare ligga närmast verkligheten. I några fall finns förvisso
några nya utvecklingsområden för bostäder och industrier utpekade (Laxå kommun 2015,
ss.47-48, 83-84; Munkfors kommun 2013, ss.110-111, 117-118). I övrigt framhålls att
framtida utbyggnad kan ske inom befintliga strukturer genom olika former av förtätning
(Gullspång kommun 2011, s.125; Pajala kommun 2010, s.151) samt genom ombildning av
fritidshus till permanentbostäder (Kramfors kommun 2013, s.63; Laxå kommun 2015, s.45).
Sammantaget kan dessa konkreta planeringsförslag ses som relativt blygsamma i förhållande
till vilken utveckling som kommunerna eftersträvar. Utöver dessa konkreta åtgärdsförslag
handlar mycket av kommunernas ställningstaganden i planförslagen om liknande tankar som
de som förs fram i den önskade utvecklingen. Exempelvis lyfts vikten av att ha planberedskap
både för bostäder och för industrier fram. Därtill uppger kommunerna att de ska verka för att
transportinfrastrukturen utvecklas och stärks inom och i anslutning till den egna kommunen.
Detta ger ett övergripande intryck av att kommunerna ser det som att de själva inte genom
konkreta planeringsåtgärder har några större möjligheter att styra utvecklingen. Istället
förefaller tanken vara att de ska verka för att påverka andra vilka ska bidra till utvecklingen i
kommunen och när detta väl uppstår ska kommunen vara förberedd att välkomna denna. Detta
gör att kommunernas inställning till hur den önskade utvecklingen ska åstadkommas snarare
bygger på förhoppningar om att något ska ske i framtiden än att kommunerna själva genom
planeringsåtgärder ska se till att något händer.
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6.2.4. Summering
Mycket av de studerade kommunernas önskade utveckling bygger på att de kan locka till sig
nya invånare. Genom att göra detta ska resurserna till den offentliga verksamheten öka och
därigenom kvalitén stärkas. Återigen ses också näringslivet spela en nyckelroll genom dess
förmåga att försörja invånarna med arbete. Det övergripande resonemanget bygger därmed på
att kommunerna förmår att ta sig ur den långvariga stagnationen för att istället börja växa
befolkningsmässigt. Något som innebär att den negativa spiralen med minskande befolkning
vilket resulterar i minskande offentliga resurser måste brytas. Kommunerna tänker sig
huvudsakligen att detta ska kunna ske genom att de ska vara attraktiva. En attraktivitet som
sägs bestå av bland annat närhet till natur, trygghet och småskalighet. De studerade
översiktsplanerna saknar dock till stora delar konkreta planeringsåtgärder som pekar ut var
och hur den förespråkade utvecklingen ska kunna ske. Detta gör att kommunernas
förespråkade utveckling snarare kan ses som en from förhoppning inför framtiden än en
utveckling som det planeras för. Ett tillvägagångssätt som innebär att översiktsplanens
huvudsakliga syfte, att peka ut kommunens intensioner för framtida mark- och
vattenanvändning, ges lite utrymme i planerna. Istället påminner mycket av innehållet om den
allmänna politikens retorik där ekonomisk tillväxt, skapande av arbetstillfällen och stärkt
välfärd kan ses som kärnvärden för att förbättra samhället. När samma innehåll återkommer
och utgör kärnan i den översiktliga planeringen är det möjligt att fråga vilket värde denna har.
Det stora inslaget av retorik som liknar den allmänna politiken, och dess dominerande fokus
på att skapa nya arbetstillfällen och en ökande tillväxt, visar tydligt på att den dominerande
tankefiguren kring tillväxt har ett starkt inflytande på den kommunala planeringen även i
stagnerande kommuner. Det inslag som delvis pekar i en annan riktning är intresset som finns
kring att sträva efter en hållbar utveckling. Diskussioner kring hållbarhet och strävan efter en
sådan utveckling har idag dock blivit en naturlig del av samhällsutvecklingen. Ett inslag av en
hållbarhetsdiskussion kan därför ses som ett naturligt inslag i planeringen. Detta skulle kunna
ses som en anpassning av tillväxtdoktrinen där denna adderat vissa hållbarhetsprinciper för att
därigenom anpassa sig och behålla samhällsrelevansen. En utveckling som förefaller kunnat
ske utan att den grundläggande stabiliteten äventyrats då den ekonomiska aspekten många
gånger väger tungt.
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7. Avslutning
I detta kapitel återknyts till de frågor som studien ämnat besvara. Detta görs genom att de
slutsatser som dragits utifrån analysen och diskussion av det empiriska materialet lyfts fram.

7.1. Slutsatser
Slutsatserna diskuteras utifrån studiens två frågeställningar. Analysen av de studerade
kommunerna visar på ett relativt samstämmigt tillvägagångsätt vilket gör att de presenterade
slutsatserna och den generalisering som förekommer i dessa rimligen kan ses som signifikanta
för stagnerande svenska kommuner generellt. Något som förstärks av att sex olika kommuners
översiktsplaner har studerats.

Hur tänker sig kommunerna i stagnerande områden att de ska bibehålla och
utveckla välståndet för invånarna?
Den gemomförda studien visar på ett relativt likvärdigt förhållningssätt bland de studerade
kommunerna. Där de ser den långvariga befolkningsminskningen i kombination med en
minskande tillgång till arbetstillfällen som en problematisk utveckling. Eftersom detta anses
leda till att resurserna till den kommunala ekonomin urhållkas med följden att kvalitén och
omfattningen på den offentliga servicen försämras. Kvalitén i den offentliga servicen ses
samtidigt som en av de viktigaste faktorerna för att människor ska välja att stanna kvar och
nya ska kunna lockas till kommunerna (Fjertorp 2012, ss.19-22). Försämringar av denna kan
således ytterligare komma att spä på den negativa utvecklingen. Detta gör att de stagnerande
kommunerna kan sägas sitta fast i en negativ spiral där alltfler människor väljer att lämna
kommunerna med följden att resurserna krymper ytterligare.
Med denna problematik som utgångspunkt lyfts en motsatt utveckling fram som lösningen
och möjligheten att utveckla välståndet bland invånarna. Målsättningen är att kunna locka till
sig nya invånare och därigenom vända den negativa befolkningsutvecklingen samt få större
resurser till den offentliga verksamheten. En utveckling som är tänkt att kunna uppnås genom
att kommunerna ska kunna erbjuda vad de betecknar som attraktiva boende och en god
livsmiljö. Något som ska göra att människor söker sig till kommunerna även om de arbetar på
annat håll. Kommunernas förhoppningar är att människor inte längre behöver bo och arbeta
på samma ort tack vare förbättrade kommunikationer och transporter. Det finns dock tecken
som pekar på att ett utvecklat kunskapssamhälle leder i motsatt riktning där människor söker
sig till platser där det finns andra människor vilket innebär att befolkningen växer i städerna
samtidigt som mer perifera områden får stå tillbaka (Westlund 2013, ss.917-921).
Samtidigt som kommunerna sätter ett stort hopp till att de ska kunna vända
befolkningsutvecklingen torde deras reella möjligheter att på egen hand påverka utvecklingen
vara begränsade då det främst är yttre faktorer som styr hur befolkningsutvecklingen ser ut
(Rybczynski & Linneman 1999, ss.39-40; Wiechmann 2008, s.435) Detta gör att det är
möjligt att ifrågasätt hur klokt det är av kommunerna att lägga ett stort fokus vid att locka nya
invånare. Ett sådant tillvägagångssätt riskerar samtidigt att göra att de befintliga invånarna
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upplever sig förbisedda med resultatet att deras självkänsla försämras (Popper & Popper 2002,
s.23). En utveckling som på sikt skulle kunna leda till att befolkningen minskar ytterligare.
Ur en realistisk synvinkel och sett till vilka konkreta planeringsåtgärder som presenteras i
översiktsplanerna kan kommunernas ställningstaganden ses som överoptimistiska och snarare
som en from förhoppning än som en realistisk framtid. Därmed liknar mycket av
översiktsplanens innehåll den allmänna politikens budskap där arbeten, befolkningstillväxt
och en kvalitativ välfärd lyfts fram som huvudbudskap för att välståndet ska kunna förbättras i
framtiden. Sammantaget gör detta att den översiktliga planeringen i kommunerna
huvudsakligen är inriktad på att möjligöra för en framtida utveckling. Därmed saknas till
övervägande del planering för en fortsatt stagnation. Något som skulle kunna förklaras av
planeringens starka tradition att främst vara inriktad på att hantera tillväxt och expansion
(Popper & Popper 2012, s.21).

Vilken betydelse har olika tankefigurer för planeringens utformning och vilka
tankefigurer är dominerande?
Kommunernas synsätt på hur invånarnas välstånd ska kunna utvecklas bygger på att nya
arbetstillfällen ska skapas, befolkningen öka och därigenom resurserna till den offentliga
verksamheten förstärkas. Ett budskap som innebär att kommunerna ser både ekonomisk och
befolkningsmässig tillväxt som en önskvärd färdriktning. Det faktum att det i
översiktsplanerna saknas andra tydliga alternativ än de förhoppningar som målas upp inför
framtiden tyder på att kommunerna ser tillväxtmodellen som det enda egentliga alternativet
för att välståndet på sikt ska kunna stärkas. Detta innebär att kommunerna till stor del kan
anses utgå från tillväxtdoktrinens innehåll. Denna har under 1900-talet blivit den dominerande
modellen för hur befolkningens välstånd ska kunna utvecklas (Evers et.al 2000; Fjertorp
2012, ss.19-20). Tillväxtdoktrinen förefaller således tillämpas även i de stagnerande
kommunerna detta trots att de under en lång tid varit stagnerande och påverkats av en
utveckling i motsatt riktning. Ur den synvinkeln kan det tyckas lite märkligt att planerna för
den framtida utvecklingen inte är lite mer återhållsamma och till viss del planerar för en
utveckling inte lika starkt knuten till tillväxt. Förgivettagandet att tillväxt ska leda till något
positivt gör att motsatsen upplevs som något negativt (Fjertorp et.al 2012, ss.19-20).
Kommunen kan utifrån det synsättet uppleva det som problematiskt att planera för en sådan
utveckling även om det kanske skulle vara önskvärt utifrån de reella förutsättningarna.
Tillvägagångssättet kan ses som en form av spårbunden och önskan att följa invanda mönster.
Tillväxtdoktrinens starka ställning gör att de förändringar som skulle krävas för att bryta
mönster skulle kräva stora insatser vilket ofta ses som en förklaring till att spårbundenhet
upprätthålls (Siverbo 2010, ss.50-51). De stagnerande kommunerna kan således anses vara
starkt påverkade av tillväxtdoktrinens innehåll och den spårbundenhet som denna inneburit
inom planeringen.
Det tydligaste avsteget som finns från tillväxtdoktrinen är diskussionen kring hållbar
utveckling. Vilken innebär att andra aspekter än ekonomisk tillväxt ges betydelse i
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planeringen. Det är också inom detta område som den starkaste kritiken mot tillväxtdoktrinen
har riktats (Rydin 2013, ss.41,96). Samtidigt har strävan efter hållbarhet blivit ett allt viktigare
inslag i samhällsutvecklingen (Fjertorp 2013, s.12). Hållbarhetsbegreppet kan därmed ses som
ett allmänt inslag i dagens diskussion kring planering och utveckling. Trots att tankefigurer
och planeringsdoktriner är starka konstruktioner behöver det finnas ett inslag av öppenhet för
att de ska behålla sin relevans och inte förlora sitt värde (Faludi och Valk 1994, s.18). Ur den
synvinkeln kan inslaget av en hållbarhetsdiskussion inom planeringen ses som en anpassning
av tillväxtdoktrinen vilken kan bidra till att behålla dess relevans samtidigt som dess stabilitet
upprätthålls. Sammantaget gör detta att den dominerande tankefiguren kring tillväxt kan anses
ha en stark ställning också i stagnerande kommuner även om hållbarhetsfrågor fått ett ökande
utrymme.
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