
VÄNDA
TRENDEN?
Befolkningsutveckling i en 
landsbygdskommun

 



TITEL: Vända trenden? Befolkningsutveckling i en landsbygdskommun

FÖRFATTARE: 

HANDLEDARE: Sabrina Fredin

EXAMINATOR: 



FÖRORD

Var ska alla 
få plats? Vi har gott om plats – hur ska vi locka hit folk?

 



SAMMANFATTNING

NYCKELORD: 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

DEL ETT: INLEDNING
 

PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE........................................................................................7
 FRÅGESTÄLLNING................................................................................................................8
 AVGRÄNSNING......................................................................................................................8
 
DEL TVÅ: TEORETISKT RAMVERK 
 

TEORETISKT RAMVERK...................................................................................................................10
 PROBLEMATIKEN KRING ATT PLANERA FÖR TILLVÄXT........................................10
 TILLVÄXT ELLER ANPASSNINGSPOLITIK? ..................................................................11 
  STRATEGIER FÖR TILLVÄXT................................................................................11
  ANPASSNING TILL EN MINSKAD BEFOLKNING.........................................14
 SAMMANFATTNING TILLVÄXT- OCH ANPASSNINGSSTRATEGIER....................17

DEL TRE: FORSKNINGSDESIGN OCH METOD 
 

FORSKNINGSDESIGN......................................................................................................................20
 METOD.....................................................................................................................................21
  INTERVJU...................................................................................................................21
  DOKUMENTANALYS.............................................................................................22
 TEMAN FÖR DOKUMENTANALYS................................................................................24
 METODDISKUSSION...........................................................................................................25

DEL FYRA: RESULTAT AV FALLSTUDIE 
 

RESULTAT AV FALLSTUDIE..............................................................................................................27
 BAKGRUND KINDA KOMMUN.......................................................................................27
 TEMA: DEMOGRAFISKT UTGÅNGSLÄGE I KINDA..................................................28
 TEMA: MÅLBILD.....................................................................................................................31
 TEMA: STRATEGIER FÖR ATT NÅ EN BEFOLKNINGSÖKNING...........................34
 TEMA: SYNEN PÅ ANPASSNINGSPOLITIK...................................................................37
 TEMA: FYSISKA PLANERINGENS MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGA........39

DEL FEM: DISKUSSION OCH SLUTSATS
 

DISKUSSION........................................................................................................................................42
SLUTSATS..............................................................................................................................................44

DEL SEX: KÄLLFÖRTECKNING 
 

KÄLLFÖRTECKNING........................................................................................................................46
 
DEL SJU: BILAGOR
 

BILAGA 1-INFORMANT 1................................................................................................................50
BILAGA 2-INFORMANT 2................................................................................................................58



DEL ETT
INLEDNING



PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE

ÖSTERGÖTLAND

KINDA

FIGUR 1: Kindas lokalisering i Sverige
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FRÅGESTÄLLNING

Vilka aspekter anses i forskningen vara viktiga vid planering för att hantera en 
befolkningsminskning?

Vilka strategier inom den fysiska planeringen säger sig Kinda använda sig av för att få en 
befolkningstillväxt?

Vilka begränsningar är kopplade till att vända en negativ befolkningstrend med den fysiska 
planeringen?

 
AVGRÄNSNING
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DEL TVÅ
TEORETISKT RAMVERK



TEORETISKT RAMVERK 
 

PROBLEMATIKEN KRING ATT PLANERA FÖR TILLVÄXT  
 



TILLVÄXT ELLER ANPASSNINGSPOLITIK?  
 

STRATEGIER FÖR  TILLVÄXT  
 

PLATSMARKNADSFÖRING FÖR ATT NÅ EN ÖKAD TILLVÄXT  
 





FLER INVÅNARE MED HJÄLP AV DEN GLOBALA MIGRATIONEN? 



ANPASSNING TILL EN MINSKAD BEFOLKNING 

ANPASSNINGSÅTGÄRDER I KOMMUNER STYRDA AV TILLVÄXTPOLITIK



PLANERING FÖR EN SMART TILLBAKAGÅNG

Dessa fem principer är följande;

 

 

 

 

 





SAMMANFATTNING TILLVÄXT- OCH ANPASSNINGSSTRATEGIER





DEL TRE
FORSKNINGSDESIGN 
OCH METOD



FORSKNINGSDESIGN 

Fallstudiens upplägg i denna studie har varit följande: 



METOD

 

INTERVJU



DOKUMENTANALYS

De dokument som har legat till grund för dokumentanalysen är följande: 



 



TEMAN FÖR DOKUMENTANALYS

TEMA: 

ålder

konsekvenser? 

TEMA: 

Vilka mål säger sig kommunen ha kring befolkningsutvecklingen? Vilka vill de ska bo i 
kommunen? 

TEMA: 

Strategier, framtid, tillväxt, satsningar

Vilka strategier säger sig kommunen vilja använda för att nå målbilden?

TEMA: 

Färre invånare, rivning av byggnader, satsa på vissa orter, spara in på, lägga ner, kvalitet

Hur ser diskussionen ut på kommunen kring att istället anpassa planeringen efter färre invånare? 

TEMA: 

Möjligheter, begränsningar, lagkrav, budget, lagar, regelverk, PBL, kommunala politiken



METODDISKUSSION



DEL FYRA
RESULTAT AV FALLSTUDIE



RESULTAT AV FALLSTUDIE

BAKGRUND KINDA KOMMUN

Kinda kommun ligger i södra Östergötland, det finns två större orter i kommunen, Kisa och 
Rimforsa. Kommunen fick sin nuvarande form vid kommunsammanslagningen 1974, och hade 
då 10 663 invånare. Sedan dess har befolkningen minskat, med undantag från vissa avvikande 
år, och år 2014 hade kommunen 9795 invånare. En förflyttning av invånarna har sedan 70-talet 
skett från centralorten Kisa, till tätorten Rimforsa. Invånarantalet i Rimforsa har ökat med cirka 
650 invånare samtidigt som Kisa har minskat med mer än 550 invånare. Detta kan till stor del 
förklaras med att det är möjligt att bo i Rimforsa och arbeta i den större staden Linköping, 
pendlingsavståndet är cirka 30 minuter med bil. Från Kisa är avståndet till Linköping längre, 
cirka en timme, vilket innebär att det inte är lika attraktivt för de som arbetar i Linköping att 
bosätta sig i Kisa (Kinda, 2015b).

Kinda har en liten större andel förvärvsarbetande än i Sverige totalt. Precis som i Sverige generellt 
finns de flesta arbetstillfällen inom vård, omsorg och handel, men Kinda skiljer sig på det viset 
att de har många arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin samt inom jord- och skogsbruk 
(SCB, 2015). 

Förutom att kommunen befinner sig i en negativ befolkningstrend, så skiljer sig också den 
demografiska sammansättningen från Sverige i stort. Antalet personer som är mellan 20-40 år i 
Kinda är avsevärt färre än i Sverige generellt (SCB, 2015).

FIGUR 2: Kindas lokalisering i Östergötland samt viktiga tätorter.



TEMA: DEMOGRAFISKT UTGÅNGSLÄGE I KINDA 

konsekvenser?

RESULTAT

 

”Ett samhälle som inte växer åldras”

”Utvecklingen kommer att ställa stora krav på 
kommunen”

Figur 3: Befolkningsutvecklingen i Kinda, Kisa och Rimforsa. Statistik från SCB, 
www.kinda.se



”dom bidrar ju med ett... mentalt tillskott”

” det uppstår ett behov av bostäder som, ja, 
statistiskt sett kanske inte behövde uppkomma”

FIGUR 4: Kommunens befolkningspyramid. Bild från SCB (2015), www.kinda.se



ANALYS



TEMA: MÅLBILD

Vilka mål säger sig kommunen ha kring befolkningsutvecklingen? Vilka vill de ska bosätta sig i 
kommunen?

RESULTAT

”bör vara en bra befolkningsfördelning 
och gärna en ökande befolkning”

”Nya invånare är en nödvändighet för ett levande samhälle, 
för ett stimulerande boende, förståelse över samhällsgränserna, tolerans och är betydligt mer än bara en ekonomisk 
fråga” 

”Det är av största vikt att vända befolkningskurvan uppåt i Kisa”

”barnfamiljer är centrala för Kisas utveckling”

” jag tycker inte man riktigt ser konsekvenserna hur det, eller faran om man nu så vill det, 
att befolkningen minskas”

”För vill man och insåg vad det innebär att få en åldrande 
och krympande befolkning, då skulle man nog jobba hårdare med det tror jag faktiskt”

 ”att lyfta att vi kan ta 

 ” Jag tänker på attraktivitet, för en stabil kommun, som står 
fast vid sina beslut, blir en trygg kommun på något sätt, man litar på den.”

”Turismen skall utvecklas med hänsyn till miljö och bofasta 
kommuninvånare”



”Det är ju lite samma saker som det 
bygger på” 
här redan direkt”

”Den frågan kommer ofta upp när man har samråd och såna saker, medborgardialoger. Att 
det är väl bra att det kommer nytt folk, men tänk på oss som redan bor här”

”Ja 
det, det kan jag nog säga. Att om man skulle försöka samordna den ganska spretiga diskussionen så är det nog, det 
är många iallafall som ser det som en möjlighet.”

ANALYS





TEMA: STRATEGIER FÖR ATT NÅ EN BEFOLKNINGSÖKNING

Vilka strategier säger sig kommunen vilja använda för att nå målbilden?

RESULTAT

Stärka kommunikationerna

”Kommunikationerna påverkar i hög grad möjligheterna att välja kommunen som bostadsort eller arbetsplats” 

”För Kinda som helhet kan snabbare tåg till centralorten Kisa vara det som vänder befolkningstrenden från negativ 
till positiv.” 

Erbjuda attraktivt boende

”Det 
är av största vikt att vända befolkningskurvan uppåt i Kisa. För att åstadkomma detta behövs satsningar inom 

för boende och arbete”

Möjliggöra för industri och näringsliv

”Det är en kommunal 

att växa” 

 (Kinda 



Upprusta centrum

”Snygga till 
torget, gamla vägverkstomten och området vid silon”

Bevara natur- och kulturvärden 

”Många väljer att bosätta sig i Rimforsa 
eftersom det är lugnt och nära till naturen” 

”Det är viktigt att ta till vara  och utveckla de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i Kisa, 
det har stor betydelse både för invånarna och för besöksnäringen”

Erbjuda god service, skola och fritidsaktiviteter

”En god och väl utbyggd service bidrar i stor 
utsträckning till viljan att bosätta sig på orten”

”Många människor undersöker hur skola och förskola fungerar när 
de väljer sitt boende”

”Goda möjligheter för föreningslivet stärker nätverken i samhället och ökar chansen att människor bor kvar 

Strategier som framkommit i intervjuerna

”Vi har brist på mark till exempel. Vi behöver köpa mark, och vi 
köper inte mark i den takten vi förbrukar den” 

” Vi hade satt dom här områdena som, ja det händer ingenting, för markägaren är inte intresserad.” 

”Som länsstyrelsen har lyft, är 
ju att man kan se det mer som en turistinvestering. Att lyfta vårt kulturella kapital.” 



”Bredband och kontra att telefonnätet delvis läggs ner nu. Det inser man ju är en jätteviktig fråga”
 

”Ja, det går inte att förneka att Rimforsa 

skogsområden och massa vacker natur”

ANALYS



TEMA: SYNEN PÅ ANPASSNINGSPOLITIK

Hur ser diskussionen ut på kommunen kring att istället anpassa planeringen efter färre invånare?

RESULTAT

I en bygd som inte präglas av stark tillväxt får översiktsplanen en annan innebörd än i trakter där expansiva 

för tillväxt främst i de norra kommundelarna och i tätorterna. I andra delar av kommunen är frågeställningen 

” Att vi lägger den mittemellan Rimforsa och Kisa. Och alla får köra ungarna dit istället, så vi litegrann jobbar för 
att lägga funktioner som man kan samnyttja istället för att behöva bygga på separata delar, alltså behöver vi skapa 
en differens. Som en delad användning, helt enkelt. Kanske är bättre och mer ekonomiskt?” 

 ”Det nämns ibland men det är ofta ifrån utomstående observatörer eller va vi ska kalla dom” 

”Nja, vi jobbade aldrig så långt med, utan 
egentligen mer var det för att belysa vad får det för konsekvenser”



”Men det är politiskt och kanske även då vi tjänstemän tycker att man måste ha en 
tydligare mer positiv eller mer offensiv målbild.”

ANALYS

 



TEMA:  FYSISKA PLANERINGENS MÖJLIGHETER OCH
BEGRÄNSNINGAR

RESULTAT

”Längs stränderna råder strandskydd vilket gör möjligheterna till etableringar i omedelbar närhet till någon sjö 
mycket begränsande” 

 Den här viljan att utbilda sig och inte bo på en liten ort för att det inte 

säga.” ”I Rimforsa äger ju 

intresse.”

”Och ändå, trots att man 
är en liten kommun, har ett krav att uppehålla samma standard på vissa frågor ( ) och måste följa samma 
lagar och regler som i en större kommun.”

”Så att vi kanske ska ta i den frågan inom nåt år, eller ett par år. Eller jag vet inte, man orkar inte så himla 
mycket med dom vi är med dom resurser vi har, har inte pengar till så massa konsulter och sådär.” 
 

” Och det kanske är, om man inte ser hur fysisk planering funkar så kanske man ser oss 

och vi måste ta hänsyn till en massa saker. Och där kan ligga nån viking begravd och så. Så att kommunen kanske 
har en annan bild då.”

”Och sen så när det varit nyval då så skrotade man det där direkt. Och sa att det ska vi 
inte jobba vidare med... Det är väl det som då blir lite...Vad ska jag säga, man jobbar inte konsekvent mot nån 
målformulering eller nåt mål då.”



ANALYS 
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DISKUSSION



 



SLUTSATS

Vilka aspekter anses i forskningen vara viktiga vid planering för att hantera en 
befolkningsminskning?

Vilka strategier inom den fysiska planeringen säger sig Kinda använda sig av för att få en 
befolkningstillväxt?

Vilka begränsningar är kopplade till att vända en negativ befolkningstrend med den fysiska 
planeringen?



DEL SEX
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KÄLLFÖRTECKNING

Sociologia Ruralis

Qualitative research methods for the social sciences

Qualitative Research 
Journal

Storregioner ger storkommuner

Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna.

Qualitative Inquiry,

Place Branding and Public Diplomacy, 

Housing Policy Debate,

Tijdschrift 

Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik.

Översiktsplan Kinda kommun.



Fördjupad översiktsplan Rimforsa. 

Fördjupad översiktsplan för Kisa.

Fakta.

Landscape Journal: design, planning, and management of  the land,

Personer mottagna i en 
kommun.

Kommunmottagna enligt 

Migration and Place Attractiveness.

Place Reinvention : Northern Perspectives

European Planning Studies, 

 Här är Sveriges nya storregioner

Politik för kommuner som krymper.

Cities,



European Planning Studies,

Evaluation,

 Place 
Branding and Public Diplomacy,

INTERVJUER

Bilaga 1

Bilaga 2

BILDKÄLLOR

Figur 1 & 2 

Figur 3 & 4 
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INTERVJU, INFORMANT 1, KINDA KOMMUN MAJ 2016

fetmarkerade 

Min första fråga är då att kommunen har minskat med ungefär 800 personer sen 70-talet, 
hur märker du som planerare av den befolkningsförändringen och vilken uppfattning har 

Nej, att det minskar. Alltså är det nånting, hur pratar man om, är det anses det vara ett stort 

skrattar



Hur ser kommunen på att genom den fysiska planeringen ha möjlighet att växa i 

skrattar

Men då kan planeringen hjälpa till att, att erbjuda nya tomter och planberedskap och också 



Det kanske hänger ihop också att en planeringsåtgärd är positiv både för dom redan 



För jag har också hittat när jag läst igenom översiktsplaner, den gamla översiktsplanen och 
sen FÖPen för Kisa och Rimforsa. Att det väldigt mycket också handlar om såhär att det 

fritidsboende, att man ska satsa på natur och för att kunna locka turister. 



Jag tänkte gå in lite mer på, i mitt arbete så försöker jag ju också skriva om invandrarfrågan 
och nyanlända och så. Så då undrar jag om det, när man tänker på dom som man vill locka 

alltså att det kanske ska va en viss ålder eller familjekonstellation eller att dom ska ha 

För dom uppgifter som jag har tagit fram så är det ungefär 250 nyanlända som har blivit 
placerade i Kinda kommun av migrationsverket dom senaste åren och alltså där dom får 
ersättning och så. Det är ungefär 2,5% av hela kommunens invånarantal, och det är ju en 
ganska stor grupp. Har det setts som en möjlighet att behålla just dom här för att öka 



skrattar

Ja, hur tänker du, hur kan det här komma upp i framtida planering. Finns det, till exempel 
det med medborgardialog, har ni hunnit fundera på några sätt som den här gruppen kan 

Men, tänker du att det kan behövas andra sätt än dom nuvarande strategierna som ni har, 

strategierna tänka sig skiljas från dom som har använts förut för att locka nya invånare att 

Men du tänker inte att det behövs andra strategier, inte just för medborgardialogen, utan 

Då tror jag att jag har ställt dom frågorna som jag hade tänkt. Är det nånting mer som du 

det här med hjälp av dom här invandrarna eller planeringen i stort för att öka, eller för att 



Tack för intervjun!



BILAGA 2 - INFORMANT 2

INTERVJUGUIDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 



INTERVJU, INFORMANT 2, KINDA KOMMUN MAJ 2016

fetmarkerade 

Kommunen har minskat med ca 800 invånare sen 70-talet, hur märker du som 
planeringsarkitekt av den befolkningsförändringen och vilken uppfattning har du på hur 

Tycker du att det är ett stort fokus på kommunen att det är en negativ befolkningstrend 

Jo att, att man är väldigt medveten om den här befolkningstrenden och att den måste 



Ja... för min nästa fråga var om den, om din uppfattning om vad fysiska planeringen har för 



skrattar

Så det kanske ändå är så att vissa medborgare upplever att vissa saker som man vill planera 

Finns det en diskussion om i kommunen att man ska istället planera för en minskad 

skrattar



Men det är ändå nånting som har diskuterats, men inte en fråga som lyfts inom kommunen, 

Har det funnits nån diskussion om att planera för, på vissa orter i eller på vissa ställen i 

I den, när man kom fram till det scenariot att det skulle kunna minska, vad kom ni på för 
idéer, fanns det nån metod för att kunna behålla kvalitéerna trots att det var ett minskande 



Men det var främst då för att få en bild av såhär skulle det kunna gå, och då var ganska 
många ense om att såhär vill vi inte att det ska bli, utan vi fortsätter med att planera för att 

Jag har läst igenom dom här dokumenten (pekar på kommunens översiktsplan, fördjupade 
översiktsplan för Rimforsa och fördjupade översiktsplan för Kisa) och tycker att det är 

Anser du att kommunen idag har några tydliga strategier eller metoder inom fysiska 

skrattar 



Jag har också när jag läste igenom dom här  (planeringsdokumenten) så har jag hittat några 

då har jag bland annat hittat att man ska utveckla kommunikationer med busshållplatser 
och att man vill ha kvar tåget och så. Att man ska upprusta centrum, till exempel Rimforsa 
torg och Kisa och kanske göra bättre gång och cykelvägar i centrala lägen. Att det ska 

kanske också genom att utreda vilka LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära 

Ja, för min nästa fråga var hur dom här, strategierna har implementerats eller hur väl dom 

pekar på Översiksplanen
pekar på Rimforsas fördjupade 

översiktsplan

Ja, från 2011

Men då är det, du kan se att vissa strategier, att man har fortsatt arbeta med dom och gått 



kommunen inte väljer att gå vidare med, till exempel om de har kommit fram nånting när 
ni har arbetat med översiktsplanen och fördjupade översiktsplanerna som av ekonomi eller 

skrattar

skrattar

kommit till Kinda de senaste åren. Det är ändå en ganska stor, kanske runt 3 procent av 



Men du sa att det var en ganska spretig diskussion, men att det kanske kan vara en möjlighet, 

Tror du att det skulle behövas andra metoder inom den fysiska planeringen för att få dom 

Det var nog mina frågor. Är det nånting som du rent spontant tänker att jag har missat när 

(skrattar)

Tack för intervjun!




