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Abstract 

Att den norrländska landsbygden länge haft befolkningsproblem råder inga tvivel om, och 

dess befolkning spås inte heller öka i framtiden. Så sent som i somras kom dock en önskan 

från Näringslivscheferna i Region 8-kommunerna om att man tillsammans ville börja arbeta 

med inflyttning och rekrytering. Syftet med denna studie var att studera hur kommuner inom 

Region 8-samarbetet arbetar med att öka kommunens inflyttning och attraktionskraft. Detta 

undersöktes genom ett fokus på platsmarknadsföring utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. 

I studien genomfördes kvalitativa intervjuer med utvalda kommuner inom Region 8-

samarbetet, och även med en representant för Region 8 som helhet.  

Studien identifierade att samtliga av de kommuner som ingick i studien, och även Region 8 i 

stort, använder sig av meningsbyggande åtgärder, definierade genom CPE, i arbetet med 

inflyttning och attraktionskraft. Det vill säga man lyfter fram det som sedan tidigare är en del 

av kommunens identitet och bygger mening kring denna, i syfte att locka till sig invånare och 

besökare. 

Nyckelord: Attraktionskraft, Cultural Political Economy, inflyttning, meningsbyggande, 

platsmarknadsföring, Region 8, Västerbotten.  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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

2014 skrev nationalekonomen Charlotta Mellander i tidningen Fokus att 86 % av Sveriges 

kommuner tappade sina unga, och att detta ledde till stora problem i många kommuner 

(Mellander, 2014). Exempel på sådana problem är en försvagad arbetsmarknad, men även en 

medelålder som höjs i allt snabbare takt. De unga som tillfrågades uppgav ’brist på saker att 

göra’ som den främsta anledningen att man flyttade från den mer glesbefolkade kommunen 

till en större stad. Problemet med en åldrande befolkning tas även upp i en artikel i Dagens 

Nyheter från samma år (Örstadius, 2014). Trots att fler personer flyttade till landsbygden än 

därifrån, minskade befolkningen i de glesbefolkade kommunerna eftersom det dog fler än det 

föddes. En anledning till den ökade inflyttningen är flyktinginvandring, men även att många 

kommuner börjat att locka till sig invånare genom så kallad ’livsstilsinvandring’, detta genom 

att marknadsföra sin kommun i andra länder i Europa. 

I juni 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté som fick uppdraget att ge förslag 

på hållbar utveckling och en sammanhållen politik i Sveriges landsbygder. Kommittén skulle 

även försöka ta fram en ny politik som skulle se till tillväxt, sysselsättning och boende för att 

göra landsbygden attraktiv. Inom ramarna för detta kommittédirektiv skulle kommittén även 

försöka utröna hur en politik för landsbygden egentligen ska se ut, och vilken betydelse den 

rådande politiken haft för hur landsbygden utvecklats under de senaste femtio åren. Samtliga 

riksdagspartier fanns representerade i kommittén och det innebar att man för första gången 

försökte sig på en sammanhållen landsbygdspolitik (Regeringskansliet, 2015). 

Arbetet med befolkningsproblemen på den svenska landsbygden är alltså högst aktuellt. Med 

bakgrund av detta anser jag att det är intressant att undersöka hur kommunerna själva arbetar 

för att attrahera nya invånare, detta genom att studera hur de arbetar med exempelvis 

marknadsföring och policyarbete. Hur kan man locka folk till kommunen? Vad fokuserar man 

på för att lösa problemen med en minskande, och samtidigt åldrande, befolkning? Det finns 

mycket som tyder på att problemen är gemensamma i många av Sveriges 

landsbygdskommuner.  
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Norrland består av 54 kommuner, och endast 15 av dessa uppvisade 2015 ett positivt 

flyttningsnetto. Resten av kommunerna, det vill säga två tredjedelar av de norrländska 

kommunerna lider alltså förluster när det kommer till flyttningssnettot (Löfgren & Thuresson 

b, 2016, 5). Umeå, Sundsvall och Luleå är de stora vinnarkommunerna i Norrland när det 

kommer till inflyttning, och växer till viss del på grund av att de samlar upp människor från 

närliggande kustkommuner, men även från närliggande inlandskommuner som i Luleås fall 

Boden och Kalix (ibid, 6). Däremot förlorar de tre vinnarkommunerna fortfarande detta 

överskott till resten av Sverige. Norrland åtnjuter dock tre gånger så stor inflyttning från 

utlandet som utflyttningar till dito (Löfgren & Thuresson a, 2015, 10). Undersöker man 

istället flyttningar inom Norrland framkommer det dock att det är Västerbotten som lockar till 

sig allra flest inflyttande från övriga norrländska län. Det finns alltså en skillnad mellan de 

västerbottniska kommunerna i stort, och resten av Norrland. Skillnaderna mellan de olika 

västerbottniska kommunerna är dock trots detta stora (Löfgren & Thuresson b, 4), möjligen på 

grund av dess olika storlekar och skillnaden i närhet till städer som exempelvis studentstaden 

Umeå.  

Den 20 januari 2017 skrev Anders Öhlund att Sveriges befolkning nått 10-miljonerstrecket, 

och att det troligen inte var en västerbottnings födelse som var orsaken till detta (Öhlund, 

2017). Befolkningstillväxten har dock inte alltid varit ett problem i Västerbotten. I slutet av 

1800-talet tog skogsindustrin fart och då skedde en inflyttning till Västerbotten, denna 

resulterade i en stadig befolkningsökning ända fram till mitten av 1900-talet. Även i framtiden 

spår SCB (Statistiska Centralbyrån) att Västerbottens befolkning kommer öka, fram till år 

2040 kommer länet ha ökat med 15 000 personer (ibid). Hela denna tillväxt sker dock i 

Umeåregionen, medan resten av Västerbotten spås ha negativa befolkningskurvor. Trots att en 

avsmalning till Västerbottens inland presenterats, är ’befolkningsproblematik’ fortfarande ett 

stort begrepp. Studiet av befolkningsproblematiken i Västerbottens inland kan påvisa hur 

kommuner med en åldrande befolkning kommer få en allt större försörjningsbörda. Allt 

mindre skatteunderlag på grund av minskande befolkningssiffror och med en åldrande 

befolkning att ta hand om, kommer dessa kommuner om inte trenden vänder få det allt svårare 

att tillgodose invånarnas behov. Kommuner som nu har denna form av 

befolkningsproblematik kommer även vara de som drabbas snabbast och hårdast om 

problemet blir nationellt. Det är viktigt att statsvetenskapen kan bidra till en mer positiv 

samhällsutveckling.  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Ett statsvetenskapligt studie av hur kommuner arbetar med att locka till sig strategiska 

åldersgrupper och arbetsföra individer skulle kunna addera till forskningen om offentlig 

politik och förvaltning. En intressant vinkel på studiet av befolkningsproblematiken i 

Västerbottens inland är att se hur kommunerna framhäver sina egna egenskaper, vilka 

egenskaper de framhäver och hur de väljer att marknadsföra sig själva till potentiella 

inflyttande. Det vill säga hur kommunpolitiska idéer om vad som lockar folk till kommunen 

blir till konkret politik.  

Det finns tidigare forskning som bygger på hur platser arbetar för att göra sig mer attraktiva. 

Den största delen av forskningen på området ’platsmarknadsföring’ har fokuserats på hur 

större städer, och huvudstäder som redan har kända unika karaktäristika, marknadsförs för att 

locka till sig turism. Synen på dessa huvudstäder är lätt att underhålla, eftersom målgruppen 

redan känner till de projicerade bilder staden är känd för (Rauhut, 2015, 3). Tidigare forskning 

på området rör även så kallad livsstilsinvandring, där individer i olika åldrar flyttar till platser 

som av olika anledningar är meningsfulla och erbjuder potential till ett bättre liv (Eimermann, 

2015, 399). Det finns även exempel på landsbygdsmarknadsföring, men forskningen kring 

denna är inte lika omfattande. Eimermann har dock undersökt hur kommuner i Bergslagen 

och Dalarna har satsat på den internationella marknaden för att locka européer till den svenska 

landsbygden. Den mesta forskningen på området ’attraktionskraft’ och ’inflyttning’ har ett 

kulturgeografiskt fokus. Mindre fokus har dock ur ett statsvetenskapligt perspektiv lagts på 

hur kommuner, och än mindre västerbottniska, arbetar med att öka kommunens 

attraktionskraft. Det är intressant att se om någon kommun valt att använda sig av 

platsmarknadsföring, eller att inte alls använda sig av denna form av marknadsföring, och 

istället arbetar på något annat sätt. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur västerbottniska kommuner 

arbetar med attraktionskraft, närmare bestämt hur inlandskommuner beskriver den egna 

kommunen i sin marknadsföring, och vad man tycker är kommunens starkaste kvaliteter. För 

att studera detta kommer denna uppsats fokusera på Region 8 (hädanefter benämnt R8 i 

löpande text), som är ett samarbete mellan åtta västerbottniska, samt en norrbottnisk kommun.  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Att studera enskilda kommuner inom detta samarbete skulle kunna påvisa på vilka sätt 

kommunerna valt att framhäva den egna kommunen, samt hur man arbetar med detta inom 

ramarna för R8. Hur arbetar kommuner inom Region 8-samarbetet med att attrahera 

inflyttande till kommunen och öka dess attraktionskraft? Att undersöka om de olika 

kommunerna använder sig av platsmarknadsföring, och vilka problem de ämnar att lösa med 

detta skulle kunna visa om och varför norrländska inlandskommuner använder sig av sin 

’plats’ för att locka till sig inflyttning och öka kommunens attraktionskraft. Begreppet ’plats’ 

kan och har applicerats på många olika sätt inom området ’platsmarknadsföring, i denna 

uppsats betyder ordet ’plats’ detsamma som kommun. Intresset för denna uppsats ligger alltså 

i att se vilket eller vilka arbetsätt de olika kommunerna har för att öka kommunens 

attraktionskraft. Utöver att undersöka de enskilda kommunernas arbete är det även intressant 

hur det faktiska samarbetet ser ut inom R8, för att utröna om det finns pågående projekt på 

området och vad dessa i sådant fall fokuserats på. Finns det planer på framtida projekt?  

1.3 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen är ’Arbetar kommuner inom Region 8-samarbetet med 

platsmarknadsföring för att attrahera inflyttade till kommunen och öka dess attraktionskraft, 

och i sådant fall hur och i vilken utsträckning?’ 

Till detta läggs en del underfrågor: 

- Vilka problem vill man råda bot på genom ökad inflyttning till kommunen? 

- Hur framställer sig de olika kommunerna och vilka styrkor framhäver man i sin 

marknadsföring? 

- Hur ser det faktiska samarbetet i Region 8 ut på området att öka kommunernas 

attraktionskraft, och hur ser eventuella framtidsplaner ut? 

1.4 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund och introduktion till ämnet, här redogörs även 

för uppsatsens syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet redogör för den vetenskapliga 

utgångspunkt och metod som använts för uppsatsens analys. Här presenteras även studiens 

tillvägagångssätt.  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Uppsatsens tredje kapitel redogör i sin tur för, och förklarar, det teoretiska ramverk som ligger 

till grund för uppsatsens analys. I det fjärde kapitlet presenteras en sammanfattning av det 

empiriska material som ligger till grund för analysen, det vill säga de medverkande 

kommunerna och de intervjuobjekt med vilka intervjuerna genomförts. I det femte kapitlet 

analyseras det material som presenterades i kapitel fyra, och resultatet sammanfattas. I 

uppsatsens sjätte kapitel görs en avslutande diskussion kring de slutsatser som kan dras av 

studiens resultat. 

2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Att studera den norrländska landsbygden i sin helhet är ett stort åtagande, och därför behövde 

en begränsning göras i detta avseende. Denna uppsats fokuserades på kommuner som deltar i 

R8-samarbetet, det vill säga mestadels kommuner i Västerbottens inland. R8 är ett samarbete 

som består av åtta inlandskommuner i Västerbotten (Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, 

Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele), samt Arjeplog i Norrbotten. R8 startade år 2012 

med syfte att stärka kommunernas roll och utveckling i både nationella och internationella 

sammanhang, men också att stärka kommunernas attraktionskraft, självbild och tillväxt 

(Region 8, 2017). Att använda sig av R8 som studie av västerbottniska kommuner var 

tacksamt då ingen av kommunerna har ett universitet, och därmed inte åtnjuter inflyttning på 

grund av universitetsstudier. R8 har även uttalade mål för arbetet med attraktionskraft, vilket 

gjorde det troligt att de kommuner som deltar i samarbetet aktivt arbetade med dessa frågor. 

En fortsatt avgränsning gjordes genom att inte studera samtliga av de nio deltagande 

kommunerna inom R8. Av dessa kommuner undersöktes i denna uppsats Åsele, Lycksele, och 

Norsjö. Norsjö har ett för året nytt styrdokument när det gäller just problematiken kring 

inflyttning och lösningar på detta. Lycksele marknadsför sin kommun som ’staden i 

Lappland’, genom nya marknadsföringsgrepp. Åsele å sin sida har medverkat på en mässa i 

Holland som syftar till att marknadsföra sin kommun i Europa. De har sinsemellan olika 

strategier, men vilka attribut tillskrev de egentligen sina kommuner i arbetet med inflyttning 

och attraktionskraft?  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Som komplement till de utvalda kommunerna studerades även R8-samarbetet på området, i 

form av vilka projekt som återfanns inom dess ramar och vilka framtidsplanerna var. De 

utvalda kommunerna ansågs vara en tillräcklig representation av kommuner inom samarbetet, 

eftersom de till mångt och mycket delar samma problematik när det gäller befolkningsfrågan.  

Att studera de utvalda av de samarbetande kommunerna i R8 var en form av fallstudie. 

Fallstudier fokuserar till sin natur endast på att fånga komplexiteten i ett enskilt fall, men 

Robert Yin menar att det även kan vara lämpligt att jämföra situationen i ett fall med 

situationen i ett annat (David & Sutton, 2016, 151). Att göra studier på de olika kommunerna i 

samarbetet skulle således kunna påvisa skillnader eller likheter i hur man framhäver 

attraktionskraften i den egna kommunen. En nackdel med fallstudier är dock att man inte 

nödvändigtvis kan bevisa vad man kan lära sig genom att endast studera ett eller några 

specifika fall (ibid, 155). Trots detta tillförde fallstudien möjligheten att studera om det 

teoretiska ramverket kan appliceras på Västerbottens inland. De utvalda kommunerna 

fungerade som exempel på fall av inlandskommuner där befolkningen minskar, och förväntas 

fortsätta minska även i framtiden. 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

Denna uppsats är av kvalitativ karaktär, och därmed utgick även metodvalet från den 

kvalitativa studiens ramar. Den kvalitativa forskningen förknippas med en induktiv 

forskningsansats (Ryen, 2004, 25), och det var även vad som låg till grund för uppsatsens 

vetenskapliga utgångspunkt. En induktiv ansats innebär att man drar slutsatser från 

observationer, som sedan leder till påståenden om generella samband (ibid, 25). Denna 

uppsats bygger på kvalitativ forskning där observationer av enskilda kommuner, och även R8-

samarbetet, leder till påståenden om hur kommuner med minskande befolkning kan välja att 

framhäva sin kommun för att locka till sig inflyttning. 

2.3 Empiriskt material 

Empirin som ligger till grund för uppsatsen är insamlad genom kvalitativa intervjuer. Då 

uppsatsen fokuserar på hur kommuner arbetar med att öka attraktionskraften, snarare än hur 

många kommuner som gör det, valdes ett kvalitativt angreppssätt.  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I denna uppsats genomfördes semistrukturerade intervjuer, då dessa medför både struktur och 

en viss flexibilitet där det inte finns fasta svarsalternativ, utan intervjuobjektet själv får 

utveckla sina svar. En semistrukturerad intervju ger även möjligheten att behålla kontrollen 

över samtalets riktning (Hjerm et al., 2014, 150), och detta är behjälpligt för att kunna styra 

samtliga intervjuer i samma riktning för att underlätta den efterföljande analysen. Att ha en 

viss struktur bidrar även till att skapa en högre validitet när intervjuaren är oerfaren, med 

förberedda frågor minskar risken att ställa spontana ledande frågor samt risken att glömma 

viktiga begrepp (ibid, 151).  

Då denna uppsats grundades på intervjuer med anställda och beslutsfattare vid kommuner var 

en semistrukturerad intervju att föredra, eftersom det underlättar tidsramen för intervjun. Då 

dessa personer kan vara väldigt upptagna är en ostrukturerad intervju allt för tidskrävande, 

medan en strukturerad skulle vara alldeles för låst för att generera den empiri uppsatsens syfte 

kräver. En nackdel med intervjuer är dock att transkriberingen av materialet kan vara mycket 

tidsödande. Trots detta drar uppsatsen nytta av intervjun som metod, då tanken bakom arbetet 

med att öka attraktionskraften går att komma åt på ett sätt som inte skulle kunna göras genom 

en kvantitativ analys. 

Seale skrev att ”kvalitativa forskare måste visa att de är medvetna om konsekvenserna av de 

metodologiska val de gör under forskningsprocessen, antingen det gäller produktion av data 

eller val av författarstil” (1999, 33). Det är även sant för metodvalet i denna uppsats. Det är 

mer intressant ’hur?’ och ’varför?’, än ’att’ en kommun arbetar med att öka kommunens 

attraktionskraft, därför låg valet kvalitativ studie närmare till hands än en kvantitativ sådan. 

Det man offrar genom semistrukturerade intervjuer är lättheten att skapa generaliserbarhet 

genom fasta svarsalternativ, men istället erhåller man möjligheten att finna djupare kunskap 

(Hjerm et al., 2014, 149). En enkätundersökning skulle kunna dölja svar man skulle kunna 

erhålla genom en intervju, eller falla offer för slentrianmässiga kryss på ett papper (Ryen, 

2004, 15). Att använda sig av intervjuer, snarare än exempelvis en textanalys av 

policydokument, ger även en mer levande bild av hur kommunen själv pratar om det 

arbetssätt man har idag, och vilka planer man har för framtiden.  
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2.4 Tillvägagångssätt 

Valet av intervjuobjekt är av stor betydelse för hur empirin man avser att analysera kommer se 

ut. Genom att höra av mig till R8s koordinator fick jag en del uppslag på personer i R8-

kommunerna som arbetar med det område som är av intresse för denna uppsats, det vill säga 

inflyttning, attraktionskraft och marknadsföring. Målet var att intervjua den 

näringslivsansvarige i respektive utvald kommun eftersom det är de som är ytterst ansvariga, i 

enlighet med målen uppsatta inom ramarna för R8, för arbetet inom uppsatsens 

intresseområde. Det visade sig dock att det inte alltid var denne som var mest intressant att 

intervjua.  

 

Vid Norsjö kommun intervjuade jag kommunens informatör, då det är hon som utformat det 

styrdokument för 2017 som ligger till grunden för kommunens arbete det kommande året, och 

som även är den som arbetar aktivt med detta. På Åsele kommun intervjuades den 

projektsamordnare som hade ansvar för projektet med den Holländska inflyttningsmässan. 

Vid Lycksele kommun intervjuades Näringslivsansvarige, i enlighet med målet jag hade 

inledningsvis. Utöver dessa intervjuades även R8s koordinator för att därigenom söka 

information om R8s samarbete i stort på området ökad attraktionskraft och inflyttning.  

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide innehållande de frågor som skulle ställas till 

intervjuobjekten. Ett antal intervjufrågor skrevs ned, till dessa huvudfrågor fanns också ett 

antal underfrågor för att styra samtalet i rätt riktning om det skulle behövas. Detta för att bidra 

till att intervjun skulle åtnjuta en ökad validitet (Hjerm et al, 2014, 159). Frågorna delades in i 

lösa tematiska kategorier , och sorterades därefter, för att intervjuobjektet skulle uppleva att 

frågorna följa en logisk ordning (ibid). Exempel på dessa kategorier var exempelvis 

introducerande bakgrundsfrågor, problem, platsmarknadsföring och framtidsplaner. De frågor 

som ställdes till intervjuobjekten återfinns i intervjuguiden i bilaga 1. Utöver de frågor som 

finns representerade i intervjuguiden ställdes även varierande följdfrågor om de olika projekt 

respektive kommun delade med sig av.  

Intervjuerna genomfördes på grund av de stora avstånden mellan intervjuobjekten genom 

telefonintervjuer, dessa spelades in för att kunna fokusera på att lyssna och slippa anteckna 

under intervjuns gång.  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Trots detta antecknades lite under intervjun, för att sedan kunna se vad man under intervjuns 

gång ansåg vara det mest centrala, eller vilka egna reflektioner man hade antecknat (Ryen, 

2004, 69). Nackdelen med denna typ av intervju är att man går miste om de icke-verbala 

signalerna man skulle kunna uppfatta ansikte mot ansikte (Hjerm et al, 2014, 161), men detta 

anses inte vara av alltför stor vikt i denna undersökning. Efter att intervjuerna genomförts 

följde en transkribering av de olika intervjuerna. De skrevs av så gott som ordagrannt för att 

fånga de formuleringar intervjuobjekten själva använde sig av, med undantag för harklingar, 

hostningar, skratt och dylika ljud. Detta arbete påbörjades så snart som möjligt efter 

genomförd intervju för att reducera risken för att exempelvis nyanser i svaren glöms bort 

(Ryen, 2014, 69).  

För att koka ned intervjumaterialet till något mer lätthanterligt började jag med att ta reda på 

vad intervjuobjekten beskrev vara de största problemen och utmaningarna som kommer med 

befolkningsproblemet, kategorier som ’åldrande befolkning’ och ’lågt barnafödande’ skapades 

efter en läsning av intervjumaterialet. Vad de beskrivit kring detta samlades ihop i ett 

dokument och sammanfattades sedan med hjälp av en del citat. Därefter påbörjades arbetet 

med att ta reda på vad intervjuobjekten ansåg vara det unika med den egna kommunen, och 

regionen i stort. Citat och teman som handlade om hur man såg på den egna 

inlandskommunen samlades ihop och delades sedan in i kategorier som ’trygghet’, ’enkelhet’ 

och ’natur’. Därefter gick jag igenom de olika projekt som kommunerna och R8 berättade om, 

delade upp dessa i kategorier som ’företagande’, ’arbete och bostad’ och ’gemenskap’, och 

kopplade dessa till det teoretiska ramverket. Slutligen sammanfattades resultaten av analysen.  

2.5 Källkritik  

Att försäkra sig om att studien håller en god reliabilitet och validitet är nödvändigt för att se 

till att studien är både pålitlig och att den faktiskt fångar det man är ute efter. Oförsiktighet 

skulle kunna leda till att man trots en hög kvalitet mäter helt fel sak (Hjerm et al., 2014, 94). 

Att se till att man utför sina mätningar på bästa sätt ökar reliabiliteten hos en studie, kan två 

likadana undersökningar komma fram till samma resultat bedöms studiens reliabilitet vara 

hög (Hjerm et al. 2014, 94). De intervjuobjekt som valdes ut i denna studie arbetar med det 

område som är intressant för denna uppsats och besitter den information som krävdes för att 

kunna besvara de frågeställningar som låg till grund för studien.  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 Skulle samma frågor ställas till intervjupersonerna av en annan intervjuare skulle troligtvis 

samma svar erhållas, vilket gör att reliabiliteten hos denna studie anses vara tillräckligt hög.  

Extern validitet handlar om hur generaliserbara de erhållna resultaten är (David & Sutton, 

2016, 220). De kommuner som ingått i studien är alla fall av inlandskommuner i 

Västerbottens inland, och studien anses vara, om än ej statistiskt, tillräckligt generaliserbar för 

att kunna appliceras även på ’populationen kommuner inom R8-samarbetet’ i stort. Det går 

dock ej att uttala sig om hur generaliserbar denna studie är utanför gränserna för R8. Om hela 

R8 skulle ha studerats skulle man kunna tänka sig att det resultatet skulle kunna appliceras på 

en större population, exempelvis ’Norrlands inland’.  

Empirin styrs av frågeställningarna från intervjuerna, frågorna anses ha fångat det centrala 

utifrån uppsatsens frågeställningar och intervjuobjekten besvarade de frågor som ställdes. De 

berättade om vad kommunen fokuserar på vid arbetet med attraktionskraft och inflyttning, och 

gav information om detta arbetssätt på ett tillfredsställande sätt vilket gör att validiteten anses 

vara tillfredsställande. Det är dock värt att reflektera över att intervjuobjektens olika 

befattningar inom respektive kommun, eller R8, kan ha gjort att de lägger olika fokus och vikt 

vid somliga aspekter av sina arbetsområden. Olika befattningar kan ha lett till olika fokus när 

det gäller vad som är viktigt för att få en levande och attraktiv kommun. 

2.6 Relaterad forskning 

När det gäller livsstilsinvandring har Marco Eimermann skrivit en hel del på området, så även 

när det gäller platsmarknadsföring av befolkningsfattiga kommuner i Sverige. Eimermanns 

fokus har dock lagts på kommuner i landets mer centrala delar, inte på norra Sveriges inland. I 

’Exploring Dutch migration to rural Sweden: International counterurbanisation in the EU’ 

undersöker han holländska inflyttare till Svenska kommuner. Där nämner han 

’bekvämligheter, där dessa beskrivs som ’icke-bytbara varor som inte kan konsumeras utan att 

flytta till platsen där de finns’. Exempel på sådana ’bekvämligheter’ kan vara vackra vyer 

eller ett önskat klimat (Eimermann, 2012, 332). Bekvämligheterna kan även utgöras av 

kulturella värden, eller icke-ekonomiska motiv som ’livskvalitet’, att byta livsstil skulle enligt 

Eimermann kunna bidra till en upplevd högre livskvalitet.  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När de holländare som flyttat till Sverige, och ingått i studien, fått frågan om vad som lockat, 

svarade 40 % lugnet och de stora utrymmena, 24 % nämnde även naturen som en faktor till 

varför man valt att flytta till den svenska landsbygden (ibid, 342). Forskning visar alltså att 

dessa är anledningar till att folk valt just landsbygden, anledningar som inte urbana områden 

kan erbjuda. Eimermanns forskning är relaterad till denna uppsats, då dessa anledningar till 

inflyttning skulle kunna stämma överens med resultaten i denna studie. Värden som dessa 

skulle alltså potentiellt kunna vara givande att lyfta fram om man vill locka inflyttande till en 

kommun.  

Josefina Syssner har skrivit om kulturens och identitetens roll inom politiken. Det råder 

delade meningar om huruvida identitetens roll är stor inom den regionala politiken, och därför 

anser hon att det är intressant att studera (Syssner, 2009, 438). Hon har studerat hur kultur och 

identitet har manifesterats i policydokument från Norrbotten och tyska Meckleburg-

Vorpommern. Målet är att visa hur klassifikationer av regional identitet och kultur formas där 

konkurrenskraft är den regionala politikens främsta mål. Det visade sig att anledningen till att 

man använt sig av sin regionala identitet var att att man ville bli en ekonomiskt stark och 

konkurrenskraftig region, snarare än att man var driven av kulturellt erkännande (ibid, 452). 

Detta är forskning värd att ha i bakhuvudet vid analysen av empirin i denna studie med tanke 

på det teoretiska ramverk som applicerats.  

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Introduktion 

Inom samhällsvetenskapen har man hittills fokuserat mycket lite på urbana frågor, och ämnet 

ses främst som kulturgeografiskt. Dannestam (2009, 42) menar dock att synen på 

statsvetenskap som centrerat främst kring ’staten’ nu utmanas, och att nationalstaten inte 

längre bör betraktas som centrumet för politisk makt och dess aktivitet. Nu ökar den lokala 

politikens betydelse, och därför blir den också allt mer intressant att studera. I denna uppsats 

studeras kommunen med en politisk-ekonomisk ansats. En politisk-ekonomisk ansats innebär 

att man betraktar ekonomin som socialt, politiskt och kulturellt inbäddad (ibid, 38). På grund 

av detta behöver den lokala politiken riktas in på att fånga kapitalflöden och skapa tillväxt i 

exempelvis kommunen genom gynnsamma tillväxtvillkor.  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 För att i denna uppsats tillfredsställande studera arbetet med inflyttning och attraktionskraft 

krävs dock ytterligare teoretiska underlag, som skulle kunna förklara valet av kommunens 

arbetssätt. 

3.2 Platsmarknadsföring genom CPE 

Ansatsen Cultural Political Economy (CPE), som utöver samspelet mellan ekonomi och 

politik även fokuserar på ’meningsbyggande’ (Jessop, 2010, 336), utgör grunden för denna 

uppsats teoretiska ramverk. CPE är en post-disciplinär approach som betonar 

’meningsbyggande’ och adderar detta till analysen av hur ekonomi och politik är inbäddat 

även i andra sociala relationer. (ibid). Utgångspunkten ligger i Bob Jessops i grunden kritiska 

forskning där han hävdar att CPE, utöver studiet av ekonomi, även kan appliceras på studiet 

av policys (ibid, 337). Idag utvecklas CPE av Jessop med flera som en renodlad teoretisk 

approach. Jessop använder CPE som ett verktyg för att undersöka hur aktörer använder sig av 

meningsbyggande för att reducera komplexiteten i ett problem, där CPE utgår ifrån att aktörer 

inte kan fokusera på alla aspekter av världen, utan måste lägga särskild mening vid utvalda 

delar av den. Att utgå ifrån CPE gör att denna uppsats kan inkludera inte bara det materiella 

som aktörer och strukturer, utan även idéer och meningsbyggande. Genom CPE kan fokus 

läggas på hur samspelet mellan aktörers handlingskraft och betydelsen av idéer ser ut, och inte 

lägga all tyngd på varken det ena eller det andra. (Dannestam, 2009, 265-266). 

3.2.1 Meningsbyggande åtgärder 

I denna uppsats operationaliseras ’meningsbyggade åtgärder’ som meningsskapande som 

grundas i aktörernas vilja att reducera komplexiteten i ett problem. Valet vad som anses 

viktigt görs genom att aktörerna ger mening till vissa aspekter framför andra. 

Meningsbyggande åtgärder, eller ’semiosis’ som Jessop benämner det, är ett samlingsbegrepp 

för saker som t.ex. retorik och identitetskonstruktion (Jessop, 2010, 338). Hur kommunerna i 

studien reagerar på befolkningsproblemet skulle alltså påvisa vilka delar av världen de lagt 

mening vid. Vilka ’meningar’ är det man vill bygga upp? Utifrån CPEs beskrivning av 

meningsbyggande åtgärder analyseras i denna uppsats kommunernas marknadsföringsprojekt.  
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3.2.2. Economic imaginaries 

’Economic imaginaries’ är diskursiva meningar som omsätts till faktiska projekt och politiska 

strategier (Dannestam, 2009, 53-54). Man skiljer representationen av ekonomin från den 

reella ekonomin. Begreppet ’economic imaginaries’ syftar till att synliggöra hur 

representationen av ekonomiska relationer får faktiska konsekvenser. Fokuserar kommunerna 

på problemet med få inflyttande, brist på företagande eller på åldrande befolkning? Vilka 

’economic imaginaries’ som är dominerande är enligt CPE avgörande för de konsekvenser 

denna föreställning får (ibid, 55). Dessa ’economic imaginaries’ behöver ha någon form av 

signifikant, men partiell, koppling till den faktiskt existerande ekonomin. Eftersom de av 

naturen är selektivt definierade kommer de också oavsiktligt exkludera andra delar av de 

ekonomiska relationerna (Jessop, 2010, 340).  ’Economic imaginaries’ är resultatet av 

’meningar’ och det materiella. Denna definition av ’economic imaginaries’ kommer i denna 

uppsats hjälpa till att se vilka delar av de ekonomiska problemen kommunerna fokuserat på, 

och vilka strategier som uppkommer på grund av detta. Vilka problem identifierar 

kommunerna, och vilka ’economic imaginaries’ är dominerande? 

3.2.3 Den kulturella bakgrunden 

Hur mycket man fokuserar på diskurser varierar beroende på hur man applicerar ’approachen’ 

CPE. Ett exempel på hur CPE kan appliceras på området platsmarknadsföring handlar om hur 

småstäder i USA valde att framhäva sina existerande attribut för att attrahera nya inflyttande 

som skulle skapa en levande bygd och därmed också en starkare ekonomi. Man använde sin 

mytbildning som ’småstad’ för att locka entreprenörer, migranter och turister, det vill säga 

man tog fasta på marknadsföringsmöjligheten för deras stad (Mapes, 2012, 206). Mapes 

menar att den kulturella bakgrunden har en effekt på hur lokala beslutsfattare reagerar på 

behovet av ekonomiska policys. Mapes applicerade alltså CPE för att åskådliggöra hur de 

meningsbyggande åtgärderna användes för att lösa problemet med låga invånarantal i 

småstäderna. Mapes menar att det inte är oväntat att man hittar fall av små samhällen som 

fokuserar på den så kallade ’kulturella industrin’ som en ekonomisk strategi (2012, 197). 

Genom att fokusera på kulturella industrier väljer man att istället för att genomföra 

utvecklingsarbete från grunden, kapitalisera på stadens befintliga karaktäristika. Mapes 

användning av CPE appliceras i denna uppsats på kommunernas arbete med att öka 

kommunens attraktionskraft.  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Använder kommunerna sig av redan formade idéer om hur Norrlands inland är eller bör vara, 

och skapar ’mening’ utifrån dessa? Det vill säga använder man sig av meningsbyggande 

åtgärder? 

4. Redovisning av det empiriska materialet 

4.1 Introduktion 

I detta avsnitt följer en presentation av de kommuner som deltagit i studien, samt samarbetet 

R8. Här presenteras kort bakgrundsfakta om kommunen och intervjuobjekten, samt de mest 

centrala projekt som diskuterades under respektive intervju.  

4.2 Åsele kommun 

Åsele kommun ligger i Lappland och tillhör Västerbottens län. I befolkningsmängd ligger 

kommunen på plats 287 av Sveriges 290 kommuner, med en folkmängd på ca 2800 personer. 

Här intervjuades Jeanette Olofsson som arbetar på Åsele Näringslivsstiftelse sedan år 2008, 

där ett par av hennes varierade arbetsuppgifter är projektsamordning och utredning. Åsele 

kommun har sedan sju år tillbaka varit engagerad i ett projekt kring en emigrationsmässa i 

Holland, och Jeanette har varit involverad sedan starten.  

Genom deltagande i mässan är tanken att locka folk från Holland att flytta till Sverige, 

närmare bestämt Åsele kommun. På grund av draghundssporten har Åsele åtnjutit en hel del 

europeisk inflyttning, på nittiotalet var det många som sökte sig till kommunen vilket i sin tur 

har gett ringar på vattnet. Utöver att resa ned till Holland har man även erbjudit 

mässbesökarna så kallade ’visningsresor’, till vilka individer som funderar på att flytta till 

kommunen fått anmäla sitt intresse. 

4.3 Lycksele kommun 

Lycksele kommun ligger i Lapplands landskap, men i Västerbottens län. Man marknadsför sig 

som ’Lycksele - Staden i Lappland’, och framhäver Lycksele som besöksmål, utbildningsort, 

etableringsort och bostadsort. Folkmängden i kommunen ligger på strax över 12 000 personer, 

genom kommunen rinner både Umeälven och Vindelälven, och man har ett antal populära 
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sevärdheter. Det är just det stora antalet sevärdheter och aktiviteter som genomsyrar min 

intervju med Marie Öhlund, näringslivsansvarig i Lycksele kommun. I Lycksele har man 

fokuserat på att ta fram en egen maskot, som efter lanseringen ska kunna användas i 

marknadsföringen av staden, och framförallt tilltala barnen. Man har även ett projekt där en 

interaktiv 360°-bild av Lycksele har tagits fram med hjälp av drönare, så man genom en 

hemsida ska kunna se vad kommunen har att erbjuda. Lycksele kommuns marknadsföring har 

fokuserats på sociala medier och en aktiv hemsida, men även genom TV-reklam. Den senare 

formen är något begränsad på grund av de stora kostnader som är förenade med reklam 

genom TV, men kommunen vill gärna synas så mycket som möjligt.  

4.4 Norsjö kommun 

Norsjö kommun ligger både i Västerbottens landskap och län, och har en folkmängd på strax 

över 4100 personer. Här intervjuades kommunens informatör Ina Klingstedt, som arbetar med 

frågorna inflyttning och attraktionskraft och som även skrivit på det styrdokument för 2017 

hon kommer arbeta med under året. Hon är även ansvarig för kommunens hemsida och 

diverse tryck- och profilsaker. Norsjö har ett stort fokus på folk som är utflyttade från 

kommunen, eftersom dessa redan känner till kommunen och vad den kan erbjuda. Exempelvis 

skickar man ut brev till folk som flyttat från kommunen, men man har även evenemang med 

målet att lyfta fram för de boende vad som är bra med deras kommun. Den första veckan i 

februari varje år hålls Kärleksveckan, en vecka som är till för kärleken till Norsjö och allt det 

vackra som finns där. Hittills i år har dock 65 personer flyttat från kommunen, 

befolkningsproblemet är alltså för Norsjö högst aktuellt.  

4.5 Region 8 

För att ta reda på mer om R8 och samarbetet på området inflyttning och attraktionskraft 

intervjuades koordinatorn för R8, Jenny Lundqvist. Hennes uppgift är att hålla ihop de olika 

arbetsgrupperna, vilka är näringsliv, ekonomi, skol- och socialchefer samt kommunchefer och 

styrelsen. När möten ska koordineras är det Jennys uppgift, hon fungerar även som kontakt till 

Region Västerbotten, länsstyrelsen och landstinget. Arbetet med inflyttning tog hon sig an 

sedan näringslivscheferna i somras uttryckt att de ville jobba med inflyttning och rekrytering.  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Utifrån detta utvecklades hemsidan ’Move up north’, som finns på R8s hemsida, som är till 

för att hjälpa potentiella inflyttare till regionen. På hemsidan finns även en film som hade 

premiär på stora scenen på invigningsdagen av Västerbottensdagarna på Grand i Stockholm. 

Filmen innehåller berättelser från folk som flyttat till regionen, där de belyser vad de anser 

vara de främsta anledningarna till att de valde att bosätta sig i regionen. De anledningar som 

lyfts fram av inflyttarna i filmen lyfts även upp i de kommunintervjuer som genomfördes till 

denna uppsats.  

5. Analys 

5.1 Introduktion 

Hur arbetar kommuner inom R8-samarbetet med att attrahera inflyttande till kommunen och 

öka dess attraktionskraft? För att ta reda på detta analyseras i detta avsnitt intervjuerna med 

deltagande kommuner och R8, och kopplas till det teoretiska ramverket CPE. Först 

presenteras och analyseras de problem man i kommunerna anser är de största när det gäller 

befolkning och inflyttning. Därefter analyseras vilka styrkor man framhäver i sin 

marknadsföring, och slutligen vilka anledningarna kan vara till att man bestämt sig för att 

framhäva just dessa styrkor.  

5.2 Problem i regionen 

Kommunerna inom R8 har ett antal utmaningar relaterade till befolkningsproblematik. 

Utflyttningen till städerna beskrivs som ett sådant, men även bristen på inflyttning. Man är 

beroende av skattemedel, och flyttar folk från regionen blir detta skatteunderlag mindre. 

Jenny Lindqvist från R8 frågar sig hur liten en kommun egentligen kan bli för att man 

fortfarande ska kunna upprätthålla den service man behöver för att kunna tillgodose 

medborgarnas behov.  

Ett viktig mål med marknadsföringen av kommunerna är att man vill locka besökare i form av 

turism som spenderar pengar i den lokala ekonomin, men även att man vill ha inflyttande till 

kommunen. I många kommuner efterfrågas folk i arbetsför ålder, då flera av kommunerna har 

problem med en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar.  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Att rekrytera till de positioner som idag fylls av avgående pensionärer ses som en stor 

utmaning i regionen, att rekrytera till kvalificerade tjänster är ett ständigt återkommande 

problem för inlandskommuner. Lycksele kommun har enligt Marie Öhlund sett positiva siffror 

på sitt BB hittills i år, men övriga kommuner framhåller att ett problem är att det föds alldeles 

för lite barn i kommunen. Detta vill man råda bot på genom att marknadsföra kommunen till 

inflyttare i barnafödande ålder, det vill säga åldern 25-40 år, och gärna barnfamiljer.  

I samtliga kommuner efterfrågar man arbetskraft, detta är återkommande i materialet och 

genomsyrar många av de problem som kommunerna står inför. ”Vi har ju ett näringsliv som 

växer, så vi behöver arbetskraft. Även kommunalt också, har vi ju stora pensionsavgångar så 

vi behöver ju få in folk”, säger Ina Klingstedt. I Norsjö står man alltså inför ett stort 

rekryteringsproblem, och möjligheterna till arbete är stora. I Åsele lider man brist på 

exempelvis socionomer, och har problem att rekrytera anställda som sedan stannar på 

positionen. ”Det är väldigt få sökande, och på vissa tjänster inga sökande. Där det krävs lite 

mer… Framförallt socionomer. Det bästa vore ju om folk som utbildade sig bodde kvar här 

och tog de tjänsterna”, säger Jeanette Olofsson. Hon menar att det är många utifrån som 

arbetar ett par år i kommunen, men som sedan flyttar vidare. Även i Lycksele har man varit 

aktiva när det gäller att lägga ut platsannonser. ”Vi har haft otroligt många jobbannonser ute 

nu, bland annat väldigt mycket sjuksköterskor och pedagoger”, säger Marie Öhlund.  

Inom R8 finns det stora möjligheter, och så länge man har rätt utbildning beskrivs det vara 

väldigt lätt att få exempelvis ett vårdjobb. ”Det finns väldigt många kvalitativa jobb som man 

kanske inte tror innan”, säger Jenny Lundqvist om det faktum att det är mycket möjligt att 

hitta ett bra jobb i regionen, och dessutom ha möjlighet att snabbt klättra på karriärstegen. 

Ett annat problem i regionen är svårigheten för företagare i inlandet som har ett lånebehov, 

fastigheterna är lågt värderade och chanserna till lån är lägre än i övriga delar av landet. ”Folk 

tror inte att det fungerar i inlandet”, framhåller Jenny Lindqvist. Det finns för kommunerna 

ingen självklar lösning på dessa problem. ”Det är därför Region 8 finns”, fortsätter Jenny 

Lundqvist, ”för att samarbeta strategiskt genom att dela på tjänster och utnyttja att vi är 

flera, vi har alla samma utmaningar som vi kan lösa mycket bättre tillsammans än enskilt!”.  
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Mapes (2012, 206) menar att småstäder som har en oro för exempelvis post-industriella 

förändringar av sysselsättningen i staden kan se ett fokus på den kulturella ekonomin som en 

lockande möjlighet för att lösa de rent ekonomiska problemen i staden. De problem som tas 

upp av kommunerna i denna studie är ekonomiska: brist på skatteunderlag i form av invånare, 

brist på kvalificerad arbetskraft samt svårigheten att locka entreprenörer till regionen är alla 

av stor vikt för regionens överlevnad. Enligt Mapes applicering av CPE skulle 

meningsbyggande åtgärder vara lockande för de små kommunerna som medel för att lösa de 

problem som presenterats av intervjuobjekten. Inlandskommunerna har en chans att skapa 

unika ’meningar’  som lösning på befolkningsproblemen, vilka i förlängningen är 

ekonomiska.  

5.3 Mytbildningen av inlandskommuner 

När det gäller platsmarknadsföring är det autenticiteten som är hjärtat av 

marknadsföringsarbetet (Mapes, 2012, 204). För att förstå platsmarknadsföringen av dessa 

kommuner är det därför viktigt att först förstå vad de anser att de har som är speciellt för dem, 

vad är det egentligen är som är autentiskt? Vad är det man vill framhäva genom sin 

marknadsföring? Att förstå mytbildningen bakom vad som är en ’norrländsk inlandskommun’ 

är centralt för att sedan kunna ta reda på om CPEs definition av ’meningsbyggande’ har skett i 

de enskilda kommunerna eller R8 i stort. Nedan följer en beskrivning av vad intervjuobjekten 

själva känner är fördelarna med att bo i en mindre kommun, och vad som är karaktäristiskt för 

kommuner i den aktuella regionen.  

5.3.1 Lugn och ro 

” Vi lever ju generellt i ett ganska stressat samhälle, och många känner nog att man har svårt 

att koppla av. En medarbetare sa att ”tänk vilken lyx vi har som får bo där andra väljer att 

lägga sin semester”, det är ju lite stolthet i det.” 

- Ina Klingberg, Norsjö Kommun.  

Vid intervjuerna med kommunerna, och även representanten för R8 återkommer tanken på 

”lugn och ro”. Kommunerna beskrivs som en plats att landa på, där man kan ta det lugnt. 

Jeanette Olofsson från Åsele berättar att de holländare som flyttar till kommunen gärna bor i 

någon by strax utanför centralorten och att det är sällan någon flyttar in i centrum, trots att 
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Åsele centrum är väldigt litet. Det är inget storstadstempo i inlandskommunerna, och där gör 

man saker i sin egen takt utan externa stressfaktorer som exempelvis ständiga trafikljud.  

”Det finns inga yttre stressfaktorer, jag har själv blivit en mycket lugnare människa sedan jag 

flyttade hit. Man har inte det ständiga ljudet i öronen, man har inte ständigt massa folk 

runtomkring. Jag tror det är nyttigt att bo i inlandet och jag tror att fler kommer komma på 

det. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss, så är det bara.”, säger Jenny Lundqvist. Det 

är återkommande i intervjuerna att det är lugnet som är viktigt för de som bor i kommunerna. 

Flera av intervjuobjekten framhåller att det är många som behöver lugnet en mindre kommun 

kan erbjuda, och att fler och fler kommer komma på det. Att komma till en av kommunerna 

och känna lugnet, och tystnaden som finns, skulle enligt Ina Klingberg från Norsjö göra att 

man inser att man inte behöver jäkta runt, i kommuner som dessa har man inte bråttom 

någonstans. Detta skulle enligt henne och flera andra av intervjuobjekten vara nyttigt för de 

allra flesta. 

5.3.2 Trygghet 

”Jag har själv bott i Österrike i 20 år, och har bott här nu i fem år. Jag har en dotter som är 

sju. Här uppe har ju hon ett väldigt tryggt liv, en bra luft, bra vatten. Jag skulle inte vilja ge 

mina barn ett alternativ i en storstad där man andas in avgaser 24 timmar om dygnet. Det är 

inget alternativ.” 

- Jenny Lundqvist, Region 8.  

Trygghet, framförallt för familjen, framhålls upprepade gånger under intervjuerna. 

Återkommande är att man kan släppa ut barnen på gården utan att vara rädd för att något 

kommer hända dem, att de kan få friheten att cykla själva till skolan och att de har stora 

gräsmattor att leka på och att de slipper sitta inhägnade på ett dagis på en asfaltsplätt. 

”Lycksele är mycket barninriktat med många aktiviteter”, säger Marie Öhlund, ”det är en 

väldigt trygg stad att bo i med sina barn”. Även tryggheten som en god sammanhållning ger 

är värdefull. Alla vet vem man är, och det första folk frågar när man kommer dit är vilka ens 

föräldrar är. Kommer man över detta inser man enligt intervjuobjekten att det är en stor 

trygghet i att alla vet var man hör hemma. Man lämnar husdörrar öppna och bilen på 

tomgång, försvinner bilen vet man ändå exakt var man ska leta.  
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Ina Klingstedt från Norsjö berättar om en kollega vars son skulle gå ensam till förskolan för 

första gången. Kollegan pekade och sa att förskolan ligger bara rakt nedanför vägen, att det 

inte alls var långt och hon kunde se förskolan från sitt hus. Sonen, som var fem eller sex år, sa 

att nog kunde han gå själv till förskolan alltid. Senare knackade det på dörren hemma hos 

kollegan. Utanför stod en bekant som hade hittat hennes son utanför Konsum längre ned på 

gatan. Sonen hade lyckats villa bort sig trots den korta sträckan, och den bekante visste vems 

barn det var utan att behöva ringa. Han plockade helt sonika upp barnet och körde hem 

honom. Detta är talande för tryggheten som beskrivs under intervjuerna, att folk bryr sig om 

en och vet var man hör hemma.  

5.3.3 Natur 

En annan viktig aspekt av vad som är speciellt med inlandskommunerna i studien beskrivs 

vara naturen. Både naturen som sådan, och de aktiviteter som möjliggörs genom en orörd 

natur. De holländare som flyttat till Åsele, eller som deltagit i visningsresorna, har enligt 

Jeanette Olofsson utbrutit i glada tillrop som ”åh vad rent allting är, luften och naturen, det 

ligger inte skräp överallt!”, något de själva inte varit vana vid från livet i Holland. Vid 

intervjuerna återkommer det viktiga med att kunna leva nära naturen, att man värderar 

möjligheten att vara ute i skog och mark väldigt högt. Det är inte bara jakt- och 

fiskeintresserade som kan njuta av naturen, utan man kan uppskatta skog och natur ändå.  

Naturupplevelser anses i allmänhet vara av stort värde för inlandskommunerna och regionen i 

stort. Snön, klimatet och de sporter som kommer med detta framhävs som viktiga attribut. 

Jeanette Olofsson säger ”särskilt utländska besökare tycker det är jättehäftigt med gädda”. 

Just naturen är något som lockar mycket, menar flera av intervjuobjekten. Att kunna röra sig 

fritt i skog och mark, att kunna ta en skogspromenad under lunchen eller att man kan ta en 

skotertur ute på älven är viktiga attribut som framhålls av intervjuobjekten.  

”Det är ett liv med naturen. Man kommer längre och längre bort från ursprunget om man bor 

i stan, det blir svårare för barnen att förstå var vi kommer ifrån och vad natur är.” 

- Jenny Lundqvist, Region 8.  
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5.3.4 Enkelhet 

”Du kan cykla hemifrån och lämna barnen på dagis och fem minuter senare vara på jobbet, 

istället för att sitta en och en halv timme i bilkö.” 

- Jeanette Olofsson, Åsele.  

Trots att Norrland är känt för sina långa avstånd, beskrivs livet i de små kommunerna som 

väldigt enkelt. Enkelhet trots stora avstånd framhävs av Marie Öhlund som säger ”Lycksele är 

geografiskt bra placerat, centralt jämfört med många andra orter i regionen och nära för de 

flesta”. Hon framhåller även närheten till fjällvärlden som värdefull, det är enkelt att ta sig till 

Lycksele från närliggande städer och områden, vilket är positivt när det gäller exempelvis 

landskapsöverskridande möten. 

När man väl är på plats ligger dock allt inom gångavstånd, och det enkla med livet på en 

mindre ort är återkommande i intervjumaterialet. Just det faktum att bilköer är något som inte 

existerar i vardagen i kommunerna är något intervjuobjekten värderar högt. ”Man behöver ju 

inte sitta i bilköer i flera timmar för att lämna barnen på förskolan, utan här ligger allt på en 

och samma gata. Det är nära till allt”, säger Ina Klingstedt. I en liten kommun behöver inte 

att ta sig in till centralorten, lämna barnen på skolan och sedan vara på plats på kontoret ta 

mer än tio minuter. Detsamma gäller på hemvägen då man lätt kan svänga förbi banken och 

handla veckans matvaror innan man hämtar upp barnen på skolan. Att kunna klara av 

vardagssysslorna snabbt och enkelt värderas högt, det framgår av intervjumaterialet att detta 

är viktigt eftersom det gör att man får mycket tid över till annat man hellre lägger sin tid på. 

” Lunchen är min egentid som ensamstående mamma. Då kan jag åka ned till gymmet på 1,5 

min, springa ut i jättevacker skog vid älven, komma tillbaka och inom en timme sitter jag på 

kontoret igen”, säger Jenny Lundqvist.  

5.3.5 Sammanfattning 

Kulturella och sociala värden rörande fysisk och social miljö är enligt intervjumaterialet 

viktiga för vad det betyder att vara en liten kommun i Västerbotten. Den vackra naturen, 

stillheten och lugnet, den samhälleliga tryggheten och det enkla livet är en stor del av 

mytbildningen kring västerbottniska inlandskommuner.  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Dessa är till mångt och mycket sådana idealiserade kvaliteter som enligt Mapes lockar 

potentiella turister och migranter (2012, 196). Bilden av en liten stad, eller i detta fall 

kommun, har formats till en idealiserad bild av en samhällelig gemenskap, säkerhet och ett 

inre lugn. Mapes menar att sådana kvaliteter kan ge små samhällen en fördel i en tid av ökad 

urban konkurrens (ibid, 197). En ’mening’ som skapats hos de deltagande kommunerna är 

alltså grundad i regionens bakgrund som enkel och naturskön. Enligt det teoretiska ramverket 

har alltså intervjuobjekten bildat en ’mening’ som sedan kommer ligga till grund för de 

meningsskapande åtgärder som används för att lösa de problem de formulerat som de största 

utmaningarna för kommunen.  

5.4 Marknadsföring i kommunerna 

Den post-industriella eran lämnade Pennsylvania fyllt av städer rika på kulturell mening och 

meningsfulla anledningar till att bo där, men utan medel att underbygga den livsstilen (Mapes 

sid 196). Mapes studie gjord på småstäder i USA visar att många städer har problem att skapa 

en levande landsbygd, trots att de allt mer ses som potentiella hem och allt mindre som 

avlägsna platser. Som nämnt i det teoretiska ramverket menar Mapes att det inte är oväntat att 

man hittar fall av små samhällen som fokuserar på den så kallade ’kulturella industrin’ som en 

ekonomisk strategi (2012, 197). Genom att fokusera på kulturella industrier väljer man att 

istället för att genomföra utvecklingsarbete från grunden, kapitalisera på stadens befintliga 

karaktäristika. Vad som ingår i den kulturella industrin är inte alla överens om, men några av 

sektorerna som bedöms ingå är bland andra marknadsföring, mat, lokal historia, arkitektur och 

olika former av evenemang (Deffner & Metaxas, 2007, 369). Enligt det teoretiska ramverket 

skulle ett fokus på kulturell industri vara en form av ’economic imaginary’. Mening läggs vid 

en del av världen, exempelvis regionens historia. Denna mening omsätts sedan av politiken 

till policys kopplade till denna mening som syftar till att lösa de ekonomiska problemen. Har 

kommunerna i denna studie arbetat med kommunens marknadsföring på ett sätt som utifrån 

CPE-approachen skulle tyda på att man använt sig av meningssbyggande åtgärder i sin 

marknadsföring? Nedan redogörs för vad intervjuobjekten berättar om kommunens och 

regionens olika projekt.  
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5.4.1 Åsele  

Åsele kommun är nog för de flesta allra mest känd genom sitt starkaste varumärke, Åsele 

marknad. I Åsele kommun startade man dock för sju år sedan ett inflyttningsprojekt där man 

deltar i en emigrationsmässa i Utrecht i Holland. Projektledaren flyttade själv in från Holland 

till Åsele vid millennieskiftet, och tipsade politikerna i kommunen om mässan. ”På den 

mässan pratar vi väldigt mycket om det enkla med att bo här. Köerna i Holland är brutala! 

Jag har varit där några gånger, så jag vet. Det var väldigt mycket köer, kanske en fånig grej 

att fokusera på men det är ett jättestort problem där”, säger Jeanette Olofsson, som själv är 

en del av projektet. De som väljer att flytta till Sverige från Holland upplever även att 

tryggheten i det svenska sociala systemet med föräldraledighet och så vidare är mycket 

värdefullt. I Holland hade de inte haft råd att skaffa fler barn, eftersom det är förenat med 

stora kostnader. ”Huspriserna är en annan grej, de ligger på en tiondel. När vi från början 

skrev priserna i svenska kronor trodde de att de stod i Euro, och de reagerade inte. Nu när vi 

skriver i Euro reagerar dem. Ett bra hus här kostar 3-400 000 kronor, så huspriserna lockar 

också!”, säger Jeanette Olofsson. 

Hittills har 22 personer flyttat till Åsele efter att man deltagit i mässan, vilket för en sådan 

liten kommun är en ganska stor siffra. Till en början var alla inte överens om att projektet var 

värt att lägga pengar på, men så snart man började se att det började flytta in fyra, fem 

personer per år kom beviset på att det fungerade. Som komplement till mässdeltagandet har 

man även visningsresor för holländare som funderar på en flytt till Åsele. Det brukar hållas en 

varje år, och de potentiella inflyttarna får då en visning av Åsele kommun. Visningsresorna 

har varit uppskattade, och vill man sedan flytta till Åsele får man hjälp med byråkratin, även 

om det krävs en hel del för att ta hand om dem då de väl flyttat in. Mässan och 

visningsresorna har trots maktskifte under projekttiden fått fortsätta, då man inom politiken 

varit överens om att projektet fortfarande känns värdefullt.  

Utöver mässan i Holland har Åsele även fokus på draghundssporten. På nittiotalet sökte sig 

många till Åsele vintertid, och man åtnjöt en del europeisk inflyttning som i grunden 

baserades på draghundssporten. ”Många har vinterstugor i kommunen och det har gett ringar 

på vattnet”, förklarar Jeanette Olofsson. Det har hållits både SM och VM i draghund, och i 

Gafsele har man förutom ett stort antal draghundsspår även Sveriges första draghundsstadion 
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som endast är avsedd för draghundsverksamhet. Detta är något som enligt Jeanette Olofsson 

framhävs då man marknadsför Åsele kommun, ”förutom marknaden så är det ju naturen, 

lugn och ro, aktiviteter som hundspann, jakt och fiske som marknadsförs.” 

5.4.2 Lycksele  

Kommunen som marknadsför ’Lycksele - staden i Lappland’, fokuserar på precis det, att de 

har en stad. I Lycksele fokuserar man mycket på marknadsföring genom olika evenemang och 

olika projekt för att skapa en levande kommun. Man är till mångt och mycket allra mest 

fokuserad på barn och barnfamiljer när man pratar om hur man marknadsför kommunen. 

Planen är att inom kort lansera en ny maskot, Lillo. Maskoten ska användas i 

marknadsföringen av kommunen, på hemsidan och vid arrangerade evenemang. ”Även 

företag ska få möjlighet att använda maskoten”, säger Marie Öhlund, ”när de till exempel har 

olika evenemang för att locka barnfamiljer”. Ett mål med marknadsföringen i Lycksele 

kommun är alltså att locka just barnfamiljer till kommunen, och kommunen framhävs såväl 

som studieort för gymnasieelever som en kommun med många roliga aktiviteter för de yngre 

barnen. Man ska som förälder känna sig trygg i att en flytt till Lycksele skulle göra att barnen 

har en god skolgång och en rolig fritid.  

Genom en insats med drönare har man arbetat fram en 360°-bild av staden Lycksele, vilket 

snart kommer möjliggöra att besökare genom en interaktiv hemsida kan klicka sig runt i 

staden på sin dator. ”Vill man se hur exempelvis Hotell Lappland ser ut ska man kunna göra 

det genom att klicka sig fram på 360°-bilden”, säger Marie Öhlund. Lycksele kommun 

åtnjuter en del turism genom evenemang som exempelvis Motorveckan, som är ett 

återkommande inslag varje år. Även badparken Ansia och Lycksele djurpark, den senare som 

är Sveriges nordligaste, framhävs av Marie Öhlund som viktiga marknadsföringspunkter som 

är speciella Lycksele kommun i regionen. I Lycksele finns även Gammplatsen. Gammplatsen 

är ett friluftsmuseum placerat nere vid Umeälven, där finns förutom ett skogsmuseum även en 

lappländsk botanisk trädgård. På halvön där Gammplatsen är placerad finns dessutom ett 

fyrtiotal traditionella byggnader och ett gammalt samiskt vinterviste. Det är evenemang och 

attraktioner som dessa som kommunen själva vill framhäva för turister och potentiella 

inflyttare.  
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Lycksele kommun är även en del av Gold of Lapland, som är en ekonomisk förening som 

arbetar för att marknadsföra Lappland som destination. Det är genom Gold of Lapland som 

Lycksele marknadsför sina naturupplevelser och det familjära med att bo i och besöka 

Lappland. Där lyfter man fram kommunens fiskemöjligheter, de magiska norrskensnätterna 

och de unika skogsspåren. Detta marknadsförs mot turism, och till detta läggs Lycksele 

kommuns egna arbete med att marknadsföra ’det familjära Lycksele’.  

5.4.3 Norsjö 

” Vi försöker mycket via sociala medier, bra och enkla medel. Tidningsannonser, i 

studenthäften… Vi försöker synas där vi kan, exempelvis på mässor. Inte så många vet att vi 

finns, så vi får ju börja där på något sätt.” 

- Ina Klingstedt, Norsjö kommun.  

En stor del av Norsjös marknadsföringsstrategi bygger på åskådliggörande, hur får man 

människor att veta om att Norsjö finns? För något år sedan lade en Fönsterfabrik ned i 

Bjurträsk i Norsjö, vilket ledde till att sjuttio personer förlorade sitt arbete.”Då blev det sjuttio 

arbetslösa helt pang, och det är ju ett ganska stort slag mot en liten kommun, så de har jobbat 

efter det för att få hit företag”, säger Ina Klingstedt om Näringslivskontorets insatser när det 

gäller marknadsföring av kommunen. Genom den jobbmässa man höll i januari ville man 

även visa upp Norsjös växande näringsliv, företagande är något man både vill lyfta fram och 

locka till kommunen.  

Det finns en hel del återkommande insatser i Norsjö. Bland annat skickar man brev till folk 

som flyttat från kommunen, skickar vykort till nyfödda och nysvenskar, och ger dessutom ut 

en sommartidning varje år där man lyfter fram det som är bra med kommunen. Utöver detta 

håller man årligen ett nationaldagsfirande på hembygdsområdet, där man välkomnar 

nyinflyttade och nyfödda till kommunen genom en ceremoni. I början av februari varje år 

hålls Kärleksveckan, där kommunens byar engagerar sig kring och lyfter fram det som är det 

man mår som allra bäst av i kommunen. ”Den är till för kärleken till Norsjö och allt som 

finns här”, förklarar Ina Klingstedt. Här lyfts bland annat kärleken till musik, skotern och 

familjen fram, och veckan beskrivs som en värmande vecka trots kylan.  
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Något man ser som en stor attraktionsbärare är kommunens föreningar och föreningsliv, även 

här är det viktigt att visa vad Norsjö har att erbjuda. Det diskuteras kring en bättre samverkan 

med byaföreningarna för att kunna välkomna nya invånare som flyttar ut till byarna i 

kommunen. Ett annat pågående projekt är Café Nyfiket, där inbjudna gäster berättar om olika 

aktuella ämnen, ibland är det folk från kommunen, och ibland bara vanliga Norsjöbor. På 

caféet träffas nyinflyttade och de som bott i Norsjö länge, för att prata och lära känna 

varandra. På samma tema fortsätter även framtidsvisionerna. Ina Klingstedt vill gärna se en 

’Norsjöträff’, där alla som har en koppling till Norsjö kan träffas och umgås.  

”Vi vill ju gärna att de som flyttat ut för att kanske plugga ska flytta tillbaka, så det blir ju lite 

att samla tidigare Norsjöbor och få visa upp att ’men kolla vi finns kvar, och allt det här 

fantastiska som ni kommer ihåg från när ni var barn eller var på besök, det finns ju här.’ 

’Välkommen tillbaka’, liksom!” 

- Ina Klingstedt, Norsjö kommun. 

Ina har själv märkt när Norsjö deltagit på mässor, i städer som Umeå och Stockholm, att man 

ofta träffar folk som på ett eller annat sätt har en anknytning till Norsjö. Hon berättar om en 

gång när de var på en mässa i Stockholm, och det var en man som av en tillfällighet sett 

Norsjö på mässan som kom fram och berättade att han har en sommarstuga i Bjursele, en by i 

Norsjö kommun. Hur denna träff skulle se ut i praktiken är inte utarbetat, men att samla alla 

som bott i Norsjö, har besökt kommunen eller har släktingar eller vänner där ska kunna 

samlas, och där Norsjö skulle kunna visa upp allt det härliga som finns i kommunen.  

5.4.4 Region 8 

Varje år anordnas Västerbottensdagarna, Västerbotten på Grand Hotel. Dessa arrangeras av 

Region Västerbotten tillsammans med Länsstyrelsen, och på dessa dagar har R8 de senaste 

åren deltagit med ett eget program. Man har följt Region Västerbottens teman, och i år var 

temat ’global attraktionskraft’. Tanken växte då fram kring just ämnet global attraktionskraft, 

och hur man kan få fram att R8 är en attraktiv region. Det var i somras som 

Näringslivscheferna uttalade en önskan om att arbeta med inflyttning och rekrytering inom 

R8. Det var med detta i ryggen som Jenny Lundqvist började fundera på filmerna, som idag 

ligger på hemsidan ’Move up north’.  
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Move up North är en hemsida där tanken är att man via inflyttningssidan ska kunna hitta en 

bostad, arbete och inspiration. På hemsidan finns även en sida för företagare, där information 

finns om var man ska vända sig om man vill starta ett företag i regionen. ”Det är ju väldigt 

svårt för en utomstående betraktare att veta om det är Lycksele eller Norsjö man vill bosätta 

sig i”, säger Jenny Lundqvist, ”det ska inte vara krångligt, och det var ju tanken att man ska 

kunna gå in och se här ligger regionen, där finns inflyttarservice, jamen då ringer jag till 

någon och hör efter eller tittar vad det finns för jobb”. 

Utöver den hjälp inflyttande och företagare kan hitta om var man kan slå sig ned i regionen, 

ligger även några filmer uppe på hemsidan. I filmerna berättar inflyttare till regionen vad det 

var i regionen som lockade, och varför man flyttade, men även vad det är som gör livet i 

regionen så fantastiskt. I filmerna ser man en idyll där familjerna leker i snön, samhället 

samlas för gemensamt fika och där man har tid för långa skidturer. Naturen, lugnet och 

tryggheten får ta stor plats i inflyttarnas berättelser. Hemsidan har även en sida där inflyttare 

berättar i text om sina upplevelser i och med flytten till Västerbottens inland.  

”Tanken var att vi gör filmer som är fundamentaliserade, som man kan härleda någonstans 

ifrån, och att den här filmen har premiär på Grand, på Region Västerbottens stora scen på 

deras invigningsdag. Det var min stora vision!” 

- Jenny Lundqvist, Region 8.  

 

Jennys vision lyckades, och filmerna hade sin premiär under Västerbottensdagarna på Grand. 

Dessa filmer ligger även ute på sociala medier, och tanken är att man ska hitta en fortsättning 

på dessa filmer. Tanken är att man ska se filmen, tänka att där låter det jättehärligt att bo, och 

att man sedan kan använda hemsidan Move up north till att hitta jobb och bostad i regionen. 

En dröm är att i framtiden kunna utveckla hemsidan ytterligare, och addera nya funktioner. 

Att ha en funktion där man skulle kunna skriva in sin ålder, sin utbildning, sina 

fritidsintressen och hur familjen ser ut för att sedan få det presenterat för sig var i regionen 

man skulle trivas som bäst, vore enligt Jenny Lundqvist mycket värdefullt. Detta skulle dock 

ej gå att jämföra endast med R8s egen finansiering. Precis som man berättar i Norsjö tycker 

Jenny Lundqvist att en stor utmaning är att ingen vet var eller vad regionen är. Därför behöver 

man fokusera en hel del på de som redan känner till regionen, även om det är också viktigt att 

sprida filmerna globalt.  
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Det var efter Näringslivschefernas initiativ som arbetet med inflyttning tog sin början genom 

R8, dessförinnan var det varje enskild kommun som stod för arbetet med inflyttning och 

attraktionskraft i den egna kommunen. Tanken med hemsidan Move up north ar att binda ihop 

de nio kommunerna, så att potentiella inflyttare kan få en överblick över alla kommunerna 

inom R8. ”Varje enskild kommun är för liten för att visa sig nationellt och internationellt”, 

säger Jenny Lundqvist, ”då måste man visa en större region”. Tillsammans har de nio 

kommunerna i R8 möjligheten att i större utsträckning nå potentiella inflyttare, man har en 

bättre ekonomi och grepp för att öka kommunens inflyttning och attraktionskraft har större 

effekt genom ett större samarbete. ”Alla kommuner tycker att inflyttning och rekrytering är 

viktigt, och dessutom att bibehålla attraktiviteten. Vi kan ju inte bara ha folk som flyttar in, 

utan kommunerna ska vara attraktiva för de som bor där också”, säger Jens Lundqvist. Hon 

berättar dock även att hur man prioriterar frågan om inflyttning är en resursfråga i varje 

enskild kommun.  

Ur R8-samarbetet har två stora projekt sprungit i regionen, INTILL-projektet och 

Möjligheternas region. INTILL utgörs av Gold of Lapland, South Lapland och Hemavan/

Tärnaby som arbetar tillsammans för att stärka och kompetenshöja regionens turistföretag och 

marknadsföra regionen. Möjligheternas region handlar om kompetenshöjande för företagare i 

allmänhet, hur man förbereder sig för generationsskifte, internationalisering och hur man får 

företaget att växa. ”Det är två jätteviktiga projekt i vår region där man verkligen kan grotta 

ned sig och koncentrera sig på turismen, vilket man inte kunnat göra utan de 

projektpengarna”, säger Jenny Lundqvist. Den störst växande näringen idag är turismen, 

vilken Jenny Lundqvist tror han innebära potentiella inflyttare. Något nytt man vill locka folk 

till regionen genom är gastronomi. Man skriver just nu på ett projekt som ska koncentreras på 

kompetenshöjning för bland annat matproducenter och restauranger. Utmaningen ligger sedan 

i att marknadsföra det unika med regionens mat till resten av världen. ”Matanledningen är ju 

en stor grej, men det kan man ju inte veta när man är turist och ska resa någonstans. Då 

kanske man inte kollar var öringen serveras kanske, om man ska till vildmarken”, säger Jenny 

Lundqvist.  
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5.5 Resultat 

I små städer är ’sense of place’ (ung. känsla av hemmahörande) viktigt, men även idéer om 

’sense of community’ (ung. känsla av gemenskap) är viktiga för små samhällen (Mapes, 2012, 

205). Detta är en högst immateriell kvalitet som enligt Mapes är ansedd vara unik för dessa 

platser. I hennes studie framkom att anledningen till att man valde att bo på en liten ort var 

idén om grannar som ställde upp för varandra när man behövde hjälp. Detta framkom även 

när intervjuobjekten i denna studie berättade om vad som var unikt för deras kommun, att 

sammanhållningen man har i dessa små kommuner är mycket viktig. Detta är exempelvis en 

kvalitet som Åsele framhåller vid sina mässbesök i Holland, och något som i synnerhet känns 

igen i Norsjös arbete för inflyttning och attraktionskraft. I Norsjö är gemenskapen 

återkommande i arbetssättet, där Café Nyfiket handlar om att mötas och lära känna varandra. 

Även kommunens nationaldagsfirande med ceremonin där man välkomnar nyinflyttade är ett 

lysande exempel på hur man välkomnar folk in i den gemenskap som finns i en liten 

kommun. Man har även framtidsvisionen om en Norsjöträff, där gemenskapen är det centrala. 

Även i filmerna och berättelserna på Move up north-hemsidan framgår att gemenskapen är 

mycket viktig i de små byarna i kommunerna. Att fokusera på arbetsätt som lyfter fram 

samhället och gemenskapen är enligt Mapes användning av CPE utmärkta exempel på 

meningsbyggande åtgärder och skapande av ’economic imaginaries’. De strategier som 

arbetats fram i regionen, eller kommunerna, är resultatet av vilka delar av världen de fäst 

mening vid, och hur den faktiska ekonomin ser ut. Strategierna utgör i sin tur den ’economic 

imaginary’ som är dominerande i regionen.  

Att man lockar inflyttare med både medel och mening är tydligt efter att en CPE -läsning 

applicerats på kommunernas marknadsföringsarbete för att öka kommunens attraktionskraft, 

samt locka inflyttning. På samma sätt använde sig småstäderna i Mapes studie av både 

mening och medel. Kommunerna i denna studie presenterar projekt som ämnar att locka 

företagande, presentera de låga huspriserna, stora aktivitetsutbud för barnen och 

kompetenshöja regionens företag, vilka utgör kommunernas medel. De presenterar de stora 

möjligheterna till arbete, bostad och rekreation som finns i regionen. De marknadsför även 

regionens mening genom de lockande filmerna på hemsidan, marknadsföring av de idylliska 

småbyarna och bevarade historiska platserna som Gammplatsen i Lycksele. Att lyfta fram 

båda argumenten visar att i en mindre kommun kan man få det bästa av två världar, och att 
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valet inte behöver stå mellan att kunna försörja sig och att kunna njuta av naturupplevelser 

precis utanför knuten.  

Kommunerna i denna studie har alltså anammat den kulturella ekonomin, och har arbetat fram 

policys som kan kopplas till CPE-approachens ’economic imaginaries’. De har satsat på det 

unika med regionen och arbetat fram projekt och arbetssätt som ska framhäva regionens allra 

bästa sidor. Marknadsföringen i kommunerna och R8 ska syfta till att locka inflyttare till 

regionen, öka turismen och skapa ett levande näringsliv. Allt detta på sätt som endast 

framhäver de kvaliteter man redan besitter, utan att förändra kommunen i grunden. Man ska 

dock inte se meningsbyggande som en universallösning. Precis som i Mapes (2012) studie 

finns det även här något ironiskt i att marknadsföra lugn, trygghet, orörd natur och 

kommunens litenhet för att kunna bli större. Lyckas man med sina åtgärder i dessa kommuner 

och inflyttningen tar fart, kommer en del av vad man anser vara det unika med regionen 

kanske att gå förlorat. Regionens utmaning kommer ligga i att skapa en bygd i förändring som 

är attraktiv för dess invånare, utan att för den sakens skull förlora det som var speciellt hos 

regionen från början.  

Varför har man då anammat detta arbetssätt? Varför fokuserar kommunerna i denna studie, 

och även R8, på den kulturella ekonomin? CPE används för att förklara varför vissa 

’meningar’ väljs före andra (Jessop, 2010, 348), i detta fall varför mening som lugn, trygghet, 

gemenskap och natur väljs före exempelvis storstadskänsla och nöjesliv. Enligt det teoretiska 

ramverket har den kulturella bakgrunden en effekt på hur beslutsfattarna reagerar på behovet 

av policys. De västerbottniska inlandskommunerna har en bakgrund där naturen och lugnet 

varit dess främsta, och kanske enligt många dess enda, kvaliteter. Man har aldrig varit ett 

storstadsområde, och i kommunerna har man aldrig varit tätbefolkade. Ett argument utifrån 

CPE för att man valt att framhäva gemenskapen och naturen i sin marknadsföring är alltså att 

det varit historiskt inbäddat i kommunerna, och att inlandskommunernas bakgrund gör att 

man löser behovet av policys på befolkningsområdet genom meningsbyggande åtgärder. Att ta 

steget mot nöjesliv och storstad skulle kräva att man genom stora ombyggnationer lämnar 

bakom sig stora delar av sin upplevda identitet som liten inlandskommun. Istället kan man 

idag kapitalisera på de egenskaper man redan besitter, och detta möjliggör i sin tur att man 

detta scenario slipper välja mellan ’medel’ och ’mening’.  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Jessop som har en mer kritisk inställning än Mapes menar dock att lägga mening vid en sak 

oavsiktligt kan exkludera element som egentligen behövs för att man ska lyckas med sina mål. 

Teorin kretsar en hel del kring reducering av världens och problemens komplexitet, och att det 

är där ’meningarna’ grundar sig. Att strukturera världen på detta sätt kommer obönhörligen 

leda till att medan vissa ’meningar’ väljs ut, kommer andra att exkluderas. Han menar vidare 

att aktörer ständigt omdefinierar vilken mening saker har och vilka projekt och visioner som 

är viktiga. Det viktiga enligt teorin CPE är vilka ’meningar’ som väljs ut, och varför de väljs 

ut (ibid, 349). Det som framgår av intervjumaterialet är att de meningar som valts ut genom 

en omedveten komplexitetsreduktion är exempelvis lugn, trygghet och naturskönhet. Varför 

dessa valts ut är en svårare fråga. Intervjumaterialet tyder på att en anledning skulle kunna 

vara att framhävningen av sådana ’meningar’ som inte behöver förändra regionen i grunden är 

enklare att genomföra med små medel, och utgörs av politiska beslut som är lättare att fatta än 

mer invasiva beslut. 

Det bör dock diskuteras om den typ av identitets- och meningsskapande som kommunerna i 

denna studie påvisar alltid är positiv. Om en kommun alltid spelar på sin vackra natur och 

dess kulturella bakgrund skulle man kunna argumentera för att det till slut är svårt att skilja på 

vad som är autentiskt och vad som är konstruerat. Är grannsämjan god för att man helt enkelt 

är goda vänner och litar på varandra, eller för att ’den ska vara det’ och att det ’alltid varit så’? 

Då kommunerna marknadsför sin ’plats’ till turister och potentiella inflyttare, är en av 

framtidsplanerna att man ska använda sig av t.ex. gastronomi. Är de maträtter man vill 

marknadsföra som de unika för regionen verkligen vad man äter, eller är de skapade med 

anledning av att öka turistflödet? Att skapa mening för att kunna placera sig i världen, kan 

även leda till förvirring över vad som egentligen är regionens styrkor.  

5.6. Sammanfattning 

De problem som av kommunerna i studien upplevs vara de största är bristen på invånare i 

åldern 25-40 år, det vill säga invånare i barnafödande och arbetsför ålder. Flera kommuner i 

regionen har problem med en åldrande befolkning och med detta kommer stora 

pensionsavgångar. Rekryteringsproblemen är en stor utmaning, särskilt att kunna rekrytera 

personal till kvalificerade tjänster är ett återkommande problem för kommuner i regionen.  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Bristen på invånare i barnafödande ålder leder till att dödstalen i flera av kommunerna i 

regionen är högre än födelsetalen, därför ligger en utmaning i att locka unga och barnfamiljer 

till regionen. Även bristen på befolkningsunderlag i stort är ett problem som framhålls av R8, 

då utflyttande och lågt inflyttande leder till ett allt mer minskande skatteunderlag.  

För att genom marknadsföring attrahera inflyttande till kommunen och R8, samt öka 

regionens attraktionskraft, arbetar kommunerna i denna studie med policys som med hjälp av 

en analys som utgått från CPE kan konstateras vara baserade på meningsbyggande. Man 

framhäver det man upplever vara kommunens och regionens främsta attribut, det vill säga 

lugn, trygghet, natur och gemenskap, och försöker med hjälp av dessa locka till sig 

inflyttning, och även besökare genom turism. Man fokuserar även på att inflyttande ska känna 

sig trygga i att de kan hitta ett arbete och en bostad, och att det finns ett växande näringsliv i 

regionen. Det vill säga, man framhäver att det utöver mening finns medel med vilka man kan 

försörja sig och sin familj. 

Inom R8 har kommunerna med hjälp av den gemensamma finansieringen en större möjlighet 

att nå ut till en större population. R8s stora marknadsföringssatsning mot inflyttning och ökad 

attraktivitet är hemsidan Move up north, som arbetades fram efter ett önskemål fanns hos 

Näringslivscheferna att arbeta med inflyttning och rekrytering. Tanken är att hemsidan är en 

plats där samtliga av regionens kommuner samlas, och där potentiella inflyttande kan hitta 

information om samtliga kommuner. Filmerna på hemsidan lockar med idylliska 

familjebilder, medan själva sidan kompletterar med inflyttarservice och information om 

arbeten och boende. Utöver hemsidan har man två stora projekt i INTILL och Möjligheternas 

region. Båda handlar om kompetenshöjande för regionens företag, och INTILL även om 

marknadsföring av regionen. I framtiden vill R8 utveckla hemsidan för att kunna erbjuda ännu 

mer funktioner och hjälpmedel för att inflyttande ska lockas till regionen.Man skriver även på 

ett projekt som ska koncentreras kring ’reseanledning mat’, där matproducenter och 

restauranger ska kompetenshöjas, samt att marknadsföra det unika med regionens mat. Både i 

de enskilda kommunerna och inom R8 har man alltså genom ett försök att reducera 

problematikens komplexitet valt ’meningsbyggande’ som form för policyarbetet.  
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Genom att applicera CPE-läsning på de policys kommunerna inom R8 använder sig av ser 

man att man både i kommunerna och inom R8 valt att fokusera på projekt som framhäver de 

kvaliteter som redan finns i regionen. De ’economic imaginaries’ som dominerar på är direkt 

kopplade till de problem man formulerat som de viktigaste i regionen. Detta kan bero på 

regionens kulturella bakgrund, och att man genom att fokusera på dessa dominerande 

’economic imaginaries’ inte behöver förlora sin upplevda identitet i jakten på att lösa 

regionens befolkningsproblem. Kommunernas bristande finanser kan vara en anledning till att 

man valt att fokusera på detta. Att kapitalisera på vad som redan finns i regionen är ett sätt att 

trots ett litet ekonomiskt utrymme kunna locka så många som möjligt till kommunen. Trots att 

man genom R8 ökar detta utrymme, är inte dessa finanser tillräckliga för att genomföra större 

projekt på egen hand. De ’meningar’ som marknadsförs och de ’economic imaginaries’ som är 

dominerande,  är alltså kopplade till den faktiska ekonomin. Ekonomin och ’meningarna’ 

bildar alltså de ’economic imaginaries’ som dominerar, det vill säga bristen på finansiellt 

underlag kopplas till ’meningar’ som enkelhet och vacker natur som framhävs av 

kommunerna. Denna ’economic imaginary’ exkluderar i sin tur andra ’imaginaries’ som 

exempelvis policys som skulle innebära uppbyggnaden av ett stort köpcentrum. 

6. Avslutande diskussion 

Genom att utgå från CPE vid analysen av kommunerna i denna studie framgår att man 

fokuserar på ’meningsbyggande’, utöver samspelet mellan ekonomi och politik. Enligt Jessop 

kan inte aktörer fokusera på alla aspekter av världen, utan lägger särskild mening vid vissa 

delar av den. Genom hans verktyg kan man inkludera ’meningsbyggande’, och samspelet 

mellan aktörernas idéer om mening och deras handlingskraft. CPE visade sig vara givande för 

att i denna studie kunna analysera hur kommunerna egentligen arbetar med att öka 

kommunens inflyttning och attraktionskraft. Kommunerna i denna studie, och även R8, 

använder sig alltså av ’meningsbyggande åtgärder’ för att lösa kommunens ekonomiska 

problem kopplade till befolkningen. Detta genom så kallad platsmarknadsföring. De problem 

som presenterades av kommunerna var kopplade till ekonomiska faktorer som bristande 

skatteunderlag och en minskande arbetskraft. De ’economic imaginaries’ som dominerade var 

projekt kopplade till bristen på inflyttning och särskilt invånare i arbetsför ålder. Det visade 

sig att kommunerna, och även R8, framställde sig i enlighet med vad man ansåg vara det som 

var karaktäristiskt för en liten inlandskommun, och det var dessa styrkor man framhävde i sin 
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marknadsföring. Inom R8s olika projekt lyfter man detsamma, men med ett fokus på regionen 

i sin helhet. Man lägger fokus på att visa upp de arbeten och bostäder som finns i regionen, 

men lockar trots detta inflyttande genom filmerna på hemsidan Move up north, och genom 

marknadsföring av regionens natursköna vyer genom INTILL.  

I denna studie inkluderades tre av de nio kommunerna i R8, detta kompletterades med en 

intervju med en representant för R8 i stort. Samtliga av de tre kommunerna använde sig av 

meningsbyggande åtgärder i arbetet med ökad inflyttning och attraktionskraft, om än ej 

uteslutande. R8 upplevde att problematiken och mytbildningen för regionen i stort var 

densamma som för de kommuner som tagits med i studien. Även R8 använde sig av 

meningsbyggande åtgärder i sitt arbete, och representerar i sådan utsträckning även övriga 

kommuner i samarbetet. Eftersom samma problematik och identitet dök upp i intervjuerna 

med samtliga kommuner i studien, och även i intervjun med R8, argumenterar jag för att 

denna studie kan appliceras på samtliga av inlandskommunerna inom R8. Många av 

kommunerna ingår dessutom i samma projekt som exempelvis INTILL som utgörs av Gold of 

Lapland, South Lapland och Hemavan/Tärnaby. Detta projekt har efter intervjuerna i denna 

studie visat sig använda sig av meningsbyggande åtgärder i form av platsmarknadsföring. De 

kommuner som ingår i någon dessa organisationer har således i någon utsträckning använt sig 

av samma strategi som de kommuner som ingått i denna studie.  

I denna uppsats har jag diskuterat kring vilka anledningarna kan vara till att man valt att 

marknadsföra sig på detta sätt. En anledning som anses rimlig är att man genom att 

marknadsföra de befintliga kvaliteterna hos kommunerna och regionen slipper ta beslut som i 

grunden förändrar kommunens eller regionens kulturella identitet. Genom denna form av 

meningsbyggande platsmarknadsföring kan man både ha kakan och äta den, eftersom man 

kan locka till sig inflyttning men slippa göra inkräktande ombyggnationer. En del av detta kan 

vara att man trots samarbetet i R8 inte har den finansiering som krävs för att kunna genomföra 

stora satsningar på att utveckla kommunen. Mer forskning krävs dock på detta område, då 

denna anledning inte behöver vara den enda till att man valt att fokusera på lugnet, 

gemenskapen och naturen. Jag anser dock att en viss förståelse för inlandskommunerna inom 

R8 och hur deras policys på området skapas, har vunnits genom denna studie. Man utgår ifrån 

den identitet som redan är befäst i vårt medvetande, och framhäver den på bästa sätt för att på 

så sätt locka inflyttande och öka kommunens attraktionskraft.  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Bilaga 1 Intervjuguide 

Kommunerna 

1. Vad heter du och vad är din befattning?  

2. Vilken kommun arbetar du för?  

3. Hur länge har du arbetat på kommunen?  
- Med dessa frågor? 
—————————————————————————— 
4. Har kommunen idag problem med en minskande befolkningsmängd, vilka är de största 
problemen ni kan identifiera?  
(- Åldrande befolkning, utflyttning, låg arbetskraft etc.) 

5. Har din kommun i dagsläget något pågående arbete för att öka kommunens inflyttning och 
attraktionskraft? 
- Hur ser arbetet ut? Vilka är projekten? 
- Vilken målgrupp riktar ni er till? Varför? 
—————————————————————————— 
6. Hur marknadsför ni er kommun, och hur framhäver ni den i olika forum?  
- Vilka incitament använder ni er av för att locka folk att flytta till er kommun? Vilka är 

styrkorna? 
- Vilka fördelar ser du med att framhäva kommunen på detta sätt? 

7. Hur arbetar kommunen för att boende och nyinflyttade ska stanna kvar? 
- Vad är det i er kommun som kan vara lockande för fortsatt boende i kommunen?  
- Vad är det er kommun kan erbjuda? 
——————————————————————————- 
8. Hur har arbetet sett ut tidigare?  

9. Finns det planer på framtida arbetssätt för att locka till sig inflyttning?  
- Vill man i framtiden satsa mer på t.ex. marknadsföring av kommunen? 

10. Vad skulle du framhäva med kommunen för en potentiell inflyttare? 
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Region 8 

1. Vad heter du och vad är din roll inom Region 8? 

2. Hur länge har du arbetat inom Region 8? 

——————————————————- 
3. Vilka problem kopplade till befolkningsfrågan ser man som är gemensamma för 

kommunerna?  

4. Vilka är möjligheterna för ett faktiskt samarbete? 
- Har R8 möjligheter, utöver kommunernas egna arbete, att öka den egna attraktionskraften? 
- Vilka är styrkorna hos ett samarbete på detta område?  

—————————————————— 
5. Finns det i dagsläget några pågående projekt på området ’ökning av attraktionskraft’?  
- Om ja: vad fokuserar dessa projekt på? 
- Om nej: Finns det någon anledning till detta?  

5. Berätta om projektet Move up North: 
- Varför startade man detta projekt? Vems initiativ? 
- Vad har man valt att framhäva hos kommunerna, och varför framhäver man just dessa 

element? 
- Är denna typ av marknadsföring något kommunerna inom R8 anser vara viktig?  

—————————————————— 
6. Finns det framtidsplaner på hur arbetet med ökad attraktionskraft kommer se ut? 
- Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut?  
- Finns det ytterligare sidor av kommunerna som kan vara värda att framhäva, som hittills 

inte framhävts? 

7. Vad skulle du framhäva hos regionen i stort för en potentiell inflyttare? 
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