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FÖRORD

Denna skrift har producerats under lång tid men fastnade inte på 
papper förrän vintern 2009 i ett snötäckt Jämtland.
Förmågan att begränsa sig och den egna ambitionsnivån har varit 
arbetets största fi ender på vägen.
 
Allt startade med många lösa trådar men förhoppningen är att några 
av dem knutits ihop, kan inspirera och ge nya tankebanor till dig som 
läster. 

Tack till alla er som hjälp mig på vägen.

Trevlig läsning!
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1Sammanfattning och slutsatser
Den övergripande utvecklingen i Sverige de senaste åren kännetecknas av 
befolkningsminskning i landets gles- och landsbygder medans storstäderna 
ökar sin befolkning genom infl yttning och invandring (Glesbygdsverket 
2007b). Kommuners problem och möjligheter varierar alltmer på grund 
av ålderstrukturer, fl yttmönster och investeringar i olika delar av landet. 
Även orter med en stillastående eller negativ utveckling behöver planering 
och i vissa fall riktade insatser för att överleva (Westholm red. 2004). I 
den situation vi har idag där alla planerar för tillväxt kommer många att 
planera för ett scenario som inte blir verklighet (Korpi red 2004). Syftet 
med detta examensarbete är att skapa ett aktuellt och intressant dokument 
om ett ämne som vid första anblick kan verka dödsdömt. Att skapa en 
skrift som ger läsaren nya tankebanor och perspektiv på planering och 
vilka konkreta åtgärder som kan behövas när befolkningsunderlaget 
sviker. I arbete har befolkningsfördelning, ekonomi, fl yttmönster, 
statistik och genomförda projekt studerats. Kunskaper har inhämtats 
från myndigheter, utredningar, avhandlingar, historiska faktaböcker, 
tidningsartiklar, statistik och beskrivningar av kommuners verksamhet 
m.m.

HISTORISK INTRODUKTION
Vid mitten av 1800- talet stod det svenska samhället inför stora 
förändringar som ledde till att kommunreformer genomfördes och att 
kommuner etablerades för första gången. Järnvägen stod i centrum för 
den urbanisering som tog fart och olika delar av landet blev därmed 
sammankopplade (Andersson et al 2008). Jordbruket mekaniserades 
och blev mer effektivt vilket frigjorde arbetskraft som fl yttade till 
städerna (Westholm red. 2004). Det var först efter andra världskriget 
som kommunernas expansion verkligen satte fart och kommunerna fi ck 
ansvar för fl er och fl er verksamheter. Kvinnorna började arbeta och det 
som tidigare varit hushållsarbete som vård och omsorg av barn, sjuka 
och gamla blev kommunernas ansvar. Industri, vård och omsorg ropade 
efter arbetskraft (Wetterberg 2000). För att kommunerna skulle ha råd att 
betala de nya uppgifterna genomfördes år 1952 storkommunreformen 
med syfte att ingen kommun skulle ha färre än 3 000 invånare (Johansson 
m.fl  . 2001). 

Regionalpolitik började bedrivas under 1950-talet men kom inte 
till som formellt politikerområde förrän år 1964. Det övergripande 
målet var att alla resurser skulle utnyttjas effektivt och att det ökade 
välståndet skulle komma hela landet till godo genom utbyggnad av 
offentlig service (Andersson et al 2008). Flyttströmmarna till städerna 
var starka då industrin behövde folk under 1960-talet men tillkomsten 
av den offentliga sektorn motverkade befolkningskoncentrationen till 
viss del (Amcoff  2003). Den speciellt svenska kombinationen av en 
stor offentlig sektor och en fördelning av välfärd till alla, oberoende 
bostadsort, skapade viktiga arbetsmarknader i de regioner där det tidigare 
varit ont om jobb (Korpi red. 2004). En ny kommunsammanslagning 
genomfördes enligt centralortsprincipen år 1962 då den första inte var 
tillräcklig. Kommunsammanslagningarna gick för sakta och år 1969 
beslutade riksdagen om en tvingande sammanläggning. 

KAPITEL ETT
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På 1970-talet kom den så kallade gröna vågen och fl yttmönstren 
förändrades. Folk fl yttade istället från storstäderna till skogslänen 
(Wetterberg 2000). Staten arbetade med åtgärdspaket för att hålla 
verksamheter och sysselsättningen uppe inom krisdrabbade regioner 
i hela landet då oljekrisen och den internationella lågkonjunkturen 
drabbade vissa branscher hårt (Westholm red. 2004). 

På 1980-talet ersattes jämlikhetstänket inom politiken med ord som 
effektivitet, tillväxt och konkurrens. Planeringen kunde på grund av 
hårdare ekonomiska tider inte genomföras med samma kraft som vid 
utbyggnaden av den offentliga sektorn och planeringen blev därför mer 
beroende av aktörer inom den privata sektorn (Andersson et al 2008). 
Utbildningens och forskningens betydelse för regional utveckling lyftes 
fram och insatserna riktades mer och mer mot hela landets olika slags 
regionala variationer (Westholm red. 2004). År 1991 blev det maktskifte 
när den borgerliga regeringen vann valet och stora förändringar skedde 
då valsegern sammanföll med den ekonomiska krisen (Andersson et al 
2008). Välfärdssystemen minskade och kompensationstänkandet fi ck ge 
vika för ansträngningarna att få igång ekonomin (Westholm red. 2004). 

I samband med inträdet i EU år 1995 blev Sverige föremål för unionens 
regionalpolitik. Det innebar att lokala och regionala aktörer fi ck tillgång 
till de europeiska strukturfonderna som sammanlagt innehåller cirka en 
tredjedel av EU:s budget. Den svenska och europeiska utformningen 
av regionalpolitiken bygger sedan 1990-talet på ett större ansvar för 
regionerna att själva driva den regionala utvecklingen, genom att bland 
annat formulera mål och söka medel för utvecklingsprojekt (Andersson 
et al 2008). 

På 2000-talet blev arbetsmarknader det centrala istället för kommuner. 
Rörliga och mer dynamiska arbetsmarknader sågs som ett viktigt sätt 
att åstadkomma tillväxt. Begreppet regionförstoring började användas 
för strävan att få människor att röra sig dagligen över större områden 
(Westholm red. 2004). 

Den process av regionalisering som pågått sedan 1990-talet kommer 
sannolikt att fortsätta de kommande åren. Ansvarskommittén föreslog  
i februari år 2007 att  landets 20 landsting ska organiseras om till mellan 
6 och 9 regionkommuner med betydande ansvar för att driva regional 
utvecklingspolitik, trafi kplanering, miljövård och jämställdhetspolitik 
(Andersson et al 2008). 

KOMMUNERNAS EKONOMI
Invånarnas ålder är en av de avgörande faktorerna för kommunernas 
kostnader och intäkter. Kommunerna ansvarar för merparten av den 
service som fi nns i samhället, där några av de viktigaste uppgifterna 
är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg (Carlstedt 2004). 
Landstingen, regionerna och kommunerna har enligt regeringsformen 
rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för 
att sköta sina uppgifter. Kommunerna fi nansierar sin verksamhet med 
statsbidrag, avgifter och skatteintäkter debiterad av de egna invånarna. 
Av kommunernas totala intäkter stod skatteintäkterna för 68 % år 2006 
(Sveriges kommuner och landsting 2009). Äldreomsorg och skola är det 
som kostar och är avgörande områden för kommunerna. Från födseln 
fram till dess att vi är färdigutbildade kostar vi mellan 75 000 till 110 000 
kronor per person och år (Wikstrand 2006). 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
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SITUATIONEN I VÄRLDEN
Att samhällets expansion avstannar och att människor väljer bort 
vissa orter framför andra förkommer i alla delar av världen i takt med 
att samhället och ekonomin förändras. Begreppet krympande städer 
myntades i Tyskland i början av 2000-talet där problemet fått gigantiska 
proportioner. I Tyskland står 1 miljon bostäder tomma och befolkningen 
har minskat med 1,9 miljoner sedan år 1990. Arbetslösheten är mer än 
18 % och en djup social och ekonomisk tillbakagång uppstår då de unga 
och utbildade fl yttar till landets västra delar. Det gör det svårt att hitta 
kvalifi cerad arbetskraft och att locka investerare. I landet pågår forskning 
kring ämnet, internationella konferenser ordnas, kunskapen utökas och 
nya analysmetoder och utvecklingsstrategier tas fram. Till exempel har ett 
stålverk renoverats och Europas största gasklocka har numera blivit en 
evenemangsscen. Ett 200 hektar stort industriområde har förvandlats till 
en landskapspark m.m. (Johansson 2005a).

Det är svårt att tänka sig att även Japan är drabbat av fenomenet krympande 
städer. Japan har efter ett decennium av befolkningsökning nu nått sin pik 
på 127,8 miljoner invånare. Utvecklingen förväntas sedan stagnera och 
befolkningsantalet sjunka till 100 miljoner fram till år 2050, en minskning 
på 22 %. Den förväntade befolkningsminskningen kommer dessutom att 
förvärras av Japans åldrande befolkning. Processen med överutvecklandet 
av städer och stagnation på landsbygden har tilltagit de senaste åren. 78,8 
% av Japans befolkning bor i städer och det är i de tätbefolkade distrikten 
som landets urbanisering märks tydligast. Utvecklingen är starkast i 
regionen runt Tokyo där befolkningen ökat från 16,7 % till 24,2 % på 40 
år. Sedan 1990-talet har man talat om en enpunkts koncentration till Tokyo på 
grund av den starka attraktionen. De perifera delarna av landet har redan 
drabbats av de problem som framöver även kan bli aktuellt för övriga 
delar av landet: dramatisk befolkningsminskning, extremt åldrande och 
problem med att upprätthålla en hållbar infrastruktur. Flera gruvstäder 
i landet har stora bekymmer med en drastiskt sjunkande befolkning på 
grund av gruvföretag som lagt ner sin verksamhet och lämnat regionen 
med en extrem ostabil befolkning som följd (Flüchter red. 2006).

Även Detroit har sedan 1950-talet tappat nästan en miljon människor 
och hundra tusen jobb. Enorma ytor som en gång kryllade av liv står 
nu tomma. Över tio tusen villor är obebodda och mer än 6 000 tomter 
står tomma. På 1940- och 50-talet hade den amerikanska bilindustrin sin 
pik i lönsamhet och kraft och var då fortfarande outmanade av utländsk 
import. Detroit var centret av vitala industrier i nationens ekonomi. Idag 
präglas staden av hög arbetslöshet, fattigdom, och rasism som lett till 
psykiskt förfall och radikal isolering. Staden har trots otillräckliga fi nanser 
och en sjunkande befolkning försökt att få nytt liv genom byggandet av 
casinon och sportarenor. Detta har dock liten påverkan på en stad som 
fortsätter förlora arbetstillfällen och invånare. I området har förorten 
blivit den dominerande modellen av stadsbyggnad. När förorterna lyckats 
växa och frodas har livet i de centrala delarna sugits ut och innerstaden 
skrumpnat och dött (Gallagher red. 2006).

SVERIGE ÅR 2009
Mer än hälften av Sveriges kommuner har en långsiktig prognos som 
pekar på en minskande befolkning (Westholm red. 2004). Befolkningen 
har minskat i 55 % av landets kommuner sedan år 1999 (Johansson 
2005a). Dessutom kommer det alltmer åldrande Sverige att bli ett tydligt 
problem i landsbygdsregionerna. De landskap som Glesbygdsverket 
defi nierar som skogslänens inland, dvs. Lappland, Jämtland, Härjedalen 
och Dalarna är den del av landet som minskar mest då den regionen 
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har störst andel gles- och landsbygdsboende. Även om Sverige enligt 
prognoser väntar en befolkningsökning fram till år 2020 är det de tre 
storstadsområdena Malmö, Göteborg och Stockholm som står för 80 % 
av tillväxten (Glesbygdsverket 2007a). Ett svikande befolkningsunderlag 
ger problem med att upprätthålla lokal service, minskande skatteunderlag, 
problem att rekrytera arbetskraft och hitta rätt kompetens m.m. För att 
hålla dagens nivå stabil krävs en ökning på 27 % av  invånarantalet i 
landets glesbygder (Glesbygdsverket 2007a).

Prognoser om befolkningen baseras på faktiska och antagna faktorer. 
Beroende på vilka delar av befolkningen som studeras och vilka 
antaganden om dödsrisk, fertilitet och fl yttmönster som görs varierar 
resultatet. De osäkraste antagandena rör fl yttmönstren (Amcoff  
2003). Motiven till fl yttningar kan i grova drag delas upp i tre grupper; 
arbetsmarknads-, studie- och familjerelaterade fl yttningar. Flyttningarna 
har ökat i volym de senaste 20 åren, från 1,7 % till 2,1 %, men har ännu 
inte nått rekordnivån från 1970-talet på 2,7 % (Ura 2003:1). 

Den geografi ska rörligheten hos befolkningen påverkas av efterfrågan 
på arbetskraft. En oroveckande trend i de senaste decenniernas 
arbetsmarknadsutveckling är den ökade polariseringen mellan 
kvalifi cerade arbeten med stigande efterfrågan och mindre kvalifi cerade 
arbeten med sjunkande efterfrågan ( Ura 1999:9). Utifrån en uppdelning 
på utbildningsnivå visas ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och 
fl yttningsbenägenhet, det vill säga att med en högre utbildningsnivå ökar 
fl yttningsbenägenheten (Ura 2003:1). De arbetsrelaterade fl yttningarna 
går främst till storstäderna och i synnerhet till Stockholm på grund av 
den stora efterfråga som fi nns där (Ura 1999:9). De övriga orsakerna 
till fl yttningar har att göra med livsmiljö, sociala relationer, utbildning, 
spännande platser osv. 

Flyttmönstren är en mycket komplex fråga då allt inte kan härledas 
till urbaniseringen. Det är därför av stor vikt att förstå dessa mönster 
i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Relationer och nätverk är en 
framtidsfråga för kommunerna då återfl yttningen av utbildade unga till 
stor del beror på att vissa relationer fi nns på den platsen. Utfl yttning av 
unga kan fresta på ortens hållbarhet men fl yttningar kan även ses som 
viktig förnyelsekraft (Westholm red. 2004).

Migrationsforskare är överens om att preferenserna för boende blir en 
allt viktigare förklaring till fl yttningar. Även etnologisk forskning hävdar 
att boendet har haft allt större betydelse i människors liv under 1900-
talet. Den ökande benägenheten till att pendla innebär även att platser 
inte är beroende av någon direkt tillgång till arbete och försörjning för 
sin överlevnad. Kanske kan denna trend vara ett botemedel mot den 
åldersegregering som annars gör befolkningsstrukturen ojämnt regionalt 
fördelad (Amcoff  2003).

Enligt en undersökning som Glesbygdsverket genomförde år 2007 
uppgav 144 av 150 kommuner att de arbetade för att försöka öka 
befolkningsunderlaget i kommunen. De viktigaste motiven till att öka 
befolkningen var enligt undersökningen att öka befolkningen i allmänhet 
samt att öka företagandet. Exempel på konkreta handlingar för att öka 
befolkningsunderlaget som kommunerna själva angav var att ta emot 
invandrare till vissa delar av kommunen, bygga generationsbostäder, 
marknadsföra särskilda områden, locka med unika boendemiljöer, 
kartlägga tillgängligt boende för att ge möjlighet att prova på att bo på 
landsbygden samt att bedriva särskilt fördjupningsarbete i översiktsplanen 
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m.m. Den insats som fl est län och kommuner ägnade sig åt var 
marknadsföring t.ex. genom att erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer. 
Enligt undersökningen hade 96 av 139 kommuner en handlingsplan 
eller liknande för sitt arbete med att öka befolkningsunderlaget. Vissa 
kommuner hade strategier och tankar formulerade i speciella program 
eller riktade projekt. De fl esta kommuner hade sina strategier som en del 
i ett annat större program eller projekt, som t.ex. i översiktsplanen, planer 
för tillväxt, sysselsättning och näringsliv, visioner osv.

METODER FÖR HANTERING AV 
BEFOLKNINGSMINSKNING
Avfolkning och utdöende orter är komplicerade frågor som rör en stor 
del av Sveriges yta men en förhållandevis liten del av befolkningen. 
Det är förmodligen av den anledningen som utvecklingen inom detta 
ämnesområde inte kommit längre eller varför inte fl er driver dessa 
frågor inom politiken. Det är en kamp mot urbaniseringen, en kamp 
som många insett är svår att vinna. I storstäderna har man dessutom 
fullt upp att hävda sig i den internationella konkurrensen. Processen med 
att unga lämnat byarna för livet i stan har pågått under fl era årtionden 
och är en utveckling som med stor sannolikhet kommer att fortgå, 
kanske till och i snabbare takt än tidigare. I Sverige gäller det främst 
byar i Norrlands inland men även orter i Dalsland som till exempel 
uppkommit av en platsspecifi k anledning som skogsbruket. Dessa orter 
har svårt att överleva när invånarna inte längre har arbetet i skogen som 
sin huvudsakliga försörjning. 

Genom regionförstoring kan pendling och rörlighet underlättas och 
garantera tillgång till befolkningsunderlag för handel, offentlig- och privat 
sektor (Korpi red. 2004). Ortens storlek inom regionen har stor betydelse. 
Regioner med en tydlig huvudstad klarar sig bättre än en region med en 
mer jämnt fördelad ortsstruktur. Om investeringarna sprids på många 
orter fi nns det risk att ingen av dem blir tillräckligt starka vilket kan leda 
till en försvagning av regionen som helhet. Regionförstoringar kan gynna 
vissa orter men den har även fl era negativa effekter och begränsningar. 
För vissa kommuninvånare är regionförstoringen ett alternativ till 
fl yttning och kan ge ett större kundunderlag för servicen i kommunen. 
Samtidigt begränsar avstånd och transportmedel i vissa fall möjligheterna 
till daglig pendling vilket är en anledning till att invånare väljer att fl ytta. 
Konfl ikter uppstår även mellan transportsätt och miljöfrågorna. 

Den lokala nivån ute i landets kommuner utgörs av byalag, 
hembygdsföreningar, idrottsföreningar, intresseföreningar m.m. kallas 
även i vissa sammanhang för den fjärde planeringsnivån. Genom lokal 
utvecklingsplanering kan mindre bygder få långsiktighet och kontinuitet 
gällande vad som ska satsas på och om vad som kan utvecklas. Med hjälp 
av dessa lokala utvecklingsgrupper kan planeringsfrågorna behandlas 
på ett konkret sätt. Lokala utvecklingsgrupper underlättar också för 
kommuner och länsstyrelser/regioner när de ska ta fram kommunala och 
regionala strategier och bidrar till en mer sammanlänkad planeringskedja 
(Glesbygdsverket 2008).

Vissa kommuner försöker genom värvning locka till sig invånare. 
Det innebär i detta avseende särskilda aktiviteter för att få invånare 
att bosätta sig i en speciell kommun (Glesbygdsverket 2005). För att 
värva nya invånare lockar kommunerna med attraktiva boendemiljöer, 
en rik fritid, turistsatsningar m.m. Vissa av dessa aktiviteter riktar sig 
till en speciell målgrupp. En stor del av kommunernas arbete handlar 
om att marknadsför sig i den hårda konkurrensen om invånarna. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
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Det fi nns knappast någon kommun idag som inte har en strategi för 
att profi lera och marknadsföra sig. Genom att framstå som attraktiv 
är målet att locka turister, infl yttare och företag. Marknadsföring av 
platser har blivit populärt just för att sätta regioner på kartan. Olika 
regionala och lokala symboler välj ut och regionen avgränsas tydligt för 
att skapa en unik profi l för just det specifi ka området. Arbetsmetoder 
för platsmarknadsföring är hämtat från företagsvärlden och bygger på 
samma principer. Enligt studier genomförda av Glesbygdsverket är 
kommunernas marknadsföringsstrategier ofta allmänt hållna för att passa 
en så stor målgupp som möjligt och blir oftast en uppradning av positiva 
egenskaper.

Invandring kan vara ett sätt att lindra en negativ befolkningsutveckling 
i stagnerande kommuner. Invandrare från utlandet kan bidra med 
arbetskraft, kunskap, skatteunderlag, engagemang för service och 
branscher. Invandring till landsbygden utgör en liten del men bör 
får större uppmärksamhet inom satsningar och forskning. Inom 
integrationsforskningen är det storstadsperspektivet som dominerar. 
Detta beror främst på att större delen av de utlandsfödda personerna i 
Sverige bor i storstadsområdena (Glesbygdsverket 2005). 

SLUTSATSER
Så länge en ort är kopplad till någon sorts nätverk i omvärlden har den 
fortfarande en betydelse och en funktion. Det avgörande är inte om orten 
räknas som landsbygd, tätort eller storstad. Det viktiga i sammanhanget 
är nätverk som kan ge förnyelse. Förnyelse i form av företag, arbetskraft, 
kunskap, engagemang, initiativ, idéer, sociala relationer m.m. Planeringen 
tjänar därför på att ha en tydlig social inriktning med stark förankring hos 
lokalbefolkningen. Orter tjänar därtill på att ha samarbeten och utbyten 
med omvärlden som integreras och förankras hos lokalbefolkningen. Ett 
rikt föreningsliv och en tradition av att delta i olika grupper stärker det 
sociala kapitalet. Kommuner bör enligt mig starkt prioritera och underlätta 
för föreningar att bedriva sina verksamheter och se till att det fi nns 
aktiviteter för unga. Dels för att föreningslivet skapar många relationer 
som stärker platsen samt att ungdomarna är aktiverade och inte redan i 
yngre tonåren har en fl ytt till stan som högsta önskan. Planerarens jobb 
tillsammans med övriga tjänstemän, vars arbete inom den kommunala 
verksamheten sker på uppdrag av politikerna, blir ur denna aspekt att se 
till att det fi nns lokaler för att driva dessa verksamheter, t.ex. sporthallar, 
ridhus, fritidsgårdar, bio, konsertlokaler, caféer m.m.

Det är viktigt att skapa utrymme för kreativitet och engagemang som kan 
smitta av sig. På uppdrag av politikerna besitter planeraren möjligheten 
att påverka inställning hos invånarna bland annat genom att förändra 
den offentliga miljön. En upprustning av de offentliga miljöerna blir 
för invånarna ett synligt tecken på viljan att förhindra stagnation. Med 
en vacker miljö runt omkring oss kan inställningen till livet och krafter 
förändras. Första intrycket för besökare spelar även en stor roll då alla 
tillfälliga besökare är potentiella infl yttare. Positiva invånare är även de 
bästa ambassadörerna för den egna kommunen. Den så kallade mun till 
mun metoden har tidigare bevisats vara den bästa reklamen. 

För att locka en befolkning spridd över alla åldersgrupper är det viktigt att 
skapa bostäder i olika upplåtelseformer, storlekar och lägen. Många äldre 
bor fortfarande kvar i stora villor i områden där barnfamiljer är i behov 
av större hus. Genom att ha ett så kallat bostadsförsörjningsprogram kan 
utbudet av bostäder identifi eras och anpassa till efterfrågan. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
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Även om hållbarhetsaspekten ofta behandlas under utbildningen på 
programmet för fysisk planering har aspekten med kommuner som inte 
väntar någon tillväxt inte behandlats. Det är hög tid att fokusera på en 
planering med betoning på alla de regionala variationer som vi studenter 
kan tänkas möta ute i vårt avlånga land. För oss i Sverige handlar det inte 
om att montera ner några storstäder utan att få den levande landsbygden 
att fungera. Utan landsbygden hade vi inte haft någon fungerande stad.

Vi kommer i vårt arbete alltmer behöva fokusera på att avläsa statistik 
och befolkningsprognoser samt att i allt större utsträckning motivera 
våra ställningstaganden utifrån befolkningsutvecklingen. Att ställa oss 
frågan vad samhället verkligen behöver och hur det skapas med minsta 
möjliga kostnad. Återanvändning av samhällets fasta kapital bör få större 
uppmärksamhet och ingå i det hållbarhetstänk som redan fi nns etablerat. 
Planprocessen är ofta en lång och kostsam process. I många fall kan den 
behöva lättas upp utan att tumma på den demokratiska aspekten.

Inom den kommunala verksamheten utgör planeraren de beslutande 
politikernas expert som utarbetar förslag att besluta om. Med den kunskap 
som planeraren besitter är dennes uppdrag att råda politikerna till att ta 
bra beslut som formar en kommun och ett samhälle där invånare kan 
leva och verka på lika villkor. Den komplexa mekanism som samhället 
är gör problemet till gemensamt där alla som är del i det har ett ansvar. I 
slutändan hänger det hela dock på de styrande politikerna som är valda i 
demokratisk ordning att verkställa handlingar för ett bättre samhälle. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
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Kunskap om befolkningens storlek och åldersfördelning är en förut-
sättning för att göra förutsägelser för framtiden och ett viktigt underlag 
vid planering. Genom kunskap om befolkningssammansättningen har vi 
en större handlingsfrihet och stora fördelar vid planering av den fysiska  
miljön. 

Den övergripande utvecklingen i Sverige de senaste åren kännetecknas av 
befolkningsminskning i landets gles- och landsbygder medans storstäderna 
ökar sin befolkning genom infl yttning och invandring (Glesbygdsverket 
2007b). För att förhindra att vissa orter på sikt försvinner helt är en 
stabilisering av befolkningsunderlaget viktigt för många kommuner. 

Kommuners problem och möjligheter varierar alltmer på grund av 
ålderstrukturer, fl yttmönster och investeringar i olika delar av landet. Även 
orter med en stillastående eller negativ utveckling behöver planering och 
i vissa fall riktade insatser för att överleva. Tillväxt är inte det mest troliga 
scenariot för alla då resurserna är regionalt ojämnt fördelade (Westholm 
red. 2004). I den situation vi har idag där alla planerar för tillväxt kommer 
många att planera för ett scenario som inte blir verklighet (Korpi red 
2004). Regeringens mål om tillväxt och utveckling i hela landet verkar ur 
ett befolkningsperspektiv svårt att uppnå (Westholm red. 2004). 

Flera projekt har genomförts runt om i landets kommuner i hopp om 
att locka nya invånare både från Sverige och övriga världen. Tyskland 
är världsledande inom kunskapsutvecklingen av praktiska åtgärder för 
att komma tillrätta med så kallade krympande städer. Där har fenomenet 
fått stora proportioner då arbetslösheten är hög och fl ytt av de unga 
och utbildade har skapat en djup social och ekonomisk tillbakagång 
(Johansson, 2005a). 

2.1 VARFÖR?
Syftet med detta examensarbete är att skapa ett aktuellt och intressant 
dokument om ett ämne som vid första anblick kan verka dödsdömt. Att 
skapa en skrift som ger läsaren nya tankebanor och perspektiv på planering 
och vilka konkreta åtgärder som kan behövas när befolkningsunderlaget 
sviker. Detta examensarbete är ett försök att knyta ihop demografi ska 
och ekonomiska faktorer med planering och konkretisera den planering 
som kan tyckas vara något bakvänd, att planera för tillbakabyggnad. 

Arbetet har sin grund i följande frågeställningar:
▪ Hur har befolkningens fördelning sett ut under historien och 
 varför? 
▪ Hur fungerar en kommun ekonomiskt? Varför är invånarna så  
 viktiga? 
▪ Varför fl yttar vi? Vad får människor att välja sin bostadsort?
▪ Vad säger statistiken om Sveriges befolkning?
▪ Finns det några genomförda projekt med syfte att öka 
 befolkningen i svenska kommuner?
▪ Hur har man gjort i andra delar av världen?
▪ Vilka strategier bör man använda i kommuner med befolknings-  
 minskning?

stagnera (småningom) upphöra att  
utvecklas i positi v riktning.

Källa: Nati onalencyklopedin
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2.2 HUR?
Detta examensarbete bygger på kunskaper inhämtade från myndigheter, 
utredningar, avhandlingar, historiska faktaböcker, tidningsartiklar, 
statistik och beskrivningar av kommuners verksamhet. 

Boken Att leva med befolkningsförändringar från år 2004 ger grundläggande 
förståelse för Sveriges situation gällande befolkningsförändringar. 
Sveriges situation och kommuners handlingsutrymme beskrivs i boken 
av ett antal olika redaktörer, alla med olika specialområden. Boken har 
sått fl era frön och gett många trådar att nysta i. 

Philip Oswalds böcker Shrinking Cities vol 1 och 2, som bygger på det tyska 
projektet med samma namn, är en kartläggning av världssituationen med 
nedslag på några utvalda platser och har varit till stor hjälp för att vidga 
perspektivet. Boken har givit kunskaper om situationen i välden och 
innehåller häpnadsväckande information från platser där problemet är 
som mest oväntat.

Ämnet har dessutom belysts i media från olika vinklar och världsdelar då 
lågkonjunkturen är ett faktum i dessa dagar. Rapporter om bilfabrikernas 
död i USA och SVT:s program Uppdrag granskning som i februari 2009 
visade ett reportage om stagnerande orter i Norrlands inland intygar att 
ämnet är högaktuellt.

För att få inblick i hur svenska kommuner arbetar med problem som 
stagnation har rapporten Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i 
kommuner och regioner (2007) från Glesbygdsverket studerats. Det material 
som samlades in för den rapporten har även studerats vid besök på verket 
i Östersund i februari 2009.

Deltagande under Landsbygdskonferensen i Emmaboda i oktober 2008 
visade på en sida av Sverige som är allt annat än döende och gav nya 
uppslag och inspiration för arbetet. 

2.3 NÄR? 
Idén till detta examensarbete växte fram under slutet av vårterminen 2008 
och en första idéskiss formades för diskussion med Anders Törnqvist, 
professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Insamling av fakta har pågått 
under sommaren 2008 och programarbetet påbörjades i september. 
Arbetet redovisades en första gång på mittseminarie i april 2009 och 
avslutades med slutseminarie i augusti 2009. Agneta Sundberg har varit 
handledare och Mareile Walter biträdande handledare under arbetets 
första period. 

INLEDNING

Att  leva med befolknings-förändringar 
- demografi ska utmaningar och 
kommunernas handlingsutrymme 
(2004) av Erik Westholm, Jan Amcoff , 
Markus Gossas och Marti n Korpi. 
Utgiven av Svenska kommunförbundet i 
en serie kunskapsöversikter, Ájour nr 9

Shrinking Citi es, Volume 1: Internati onal 
Research och Shrinking Citi es  Volume 
2: Interventi ons (2006)av Philipp Oswalt 
utgiven av Hatje Cantz Förlag

Kartläggning av strategier för att  öka 
befolkningen i kommuner och regioner. 
Glesbygdsverket på uppdrag av 
regeringen år 2007 
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Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till några av de faktorer som 
påverkat den svenska befolkningsfördelningen genom historien fram till 
våra dagar på 2010-talet. Stora samhällsförändringar och regionalpolitik 
beskrivs på en övergripande nivå för att ge en sammanfattad bild av 
utvecklingen. 

Fram till 1600-talet bestod det svenska samhället av mindre jordbruksbyar 
och några få handelsplatser. Under stormaktstiden på 1600-talet 
grundades några städer men den stora tillväxten av städer började inte 
förrän 1800-talet (Björk & Reppen 2000). År 1850 bodde 10 % av de 
3,5 miljoner invånarna i städerna och vid den tiden stod det svenska 
samhället inför stora förändringar (Wetterberg 2000). Befolkningen 
ökade, skråverksamheten avskaffades, näringsfrihet introducerades 
och obligatorisk folkskola infördes. Dessa förändringar ledde till att 
kommunalreformer genomfördes och att kommuner etablerades för 
första gången år 1862 (Ansvarskommittén 2006). 

I centrum för den urbanisering som tog fart under mitten av 1800-talet 
stod järnvägen som band samman landets olika delar som tidigare varit 
ekonomiskt självständiga och självförsörjande. Det blev möjligt att 
ta till vara på naturtillgångarna från hela landet och främst från norra 
Sverige. Landet blev till ett geografi skt integrerat ekonomiskt system 
kring de primära noderna i transportsystemet till vilka även befolkningen 
anpassade sig (Andersson et al 2008).

Vid sekelskiftet år 1900 var fattigvården den dominerande 
kommunala uppgiften i landsortskommunerna. I städerna var 
infrastrukturens uppbyggnad den viktigaste uppgiften som krävde 
de första kommunalanställda arbetarna. Från år 1876 till 1900 ökade 
städernas uppgifter med 124 %, medan motsvarande ökning för 
landsortskommunerna uppgick till 62 % (Wetterberg 2000). Sverige var 
vid sekelskiftet år 1900 ett av Europas fattigaste länder. Landet hade en 
befolkning på 5,1 miljoner med en medellivslängd på 56 år. En fjärdedel 
av Sveriges befolkning bodde i städerna (Björk & Reppen 2000). 

urbanisering ökat stadsboende, en 
process som varierar mellan länder och 
världsdelar. Förutsätt ningarna för en 
omfatt ande urbanisering är att  det fi nns 
tekniska resurser att  få fram vatt en och 
möjlighet att  föra samman ett  över stora 
ytor producerat överskott  av livsmedel.

Källa: Nati onalencyklopedin
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1930 TAL: URBANISERINGEN TOG FART
Inom jord- och skogsbruket pågick en rationalisering som minskade 
behovet av arbetskraft där tidigare 50 % av svenskarna varit verksamma. 
Å ena sidan fanns en önskan hos staten att hela landet skulle vara 
befolkat, å andra sidan växte nya arbetskraftskrävande verksamheter 
fram i städerna (Westholm red. 2004). 

Andra världskriget innebar livsmedelsbrist i stora delar av Europa och 
självförsörjning av livsmedel blev ett viktigt mål. Staten engagerade 
sig i jordbrukets rationalisering genom subventioner och regelverk. 
Mekanisering, specialisering och koncentration frigjorde arbetskraft som 
fl yttade till städerna (Westholm red. 2004).

1940 TAL: KVINNORNA LÄMNADE 
HUSHÅLLSARBETET
Det var först efter andra världskriget som kommunernas expansion 
verkligen satte fart och kommunerna fi ck ansvar för fl er och fl er 
verksamheter (Wetterberg 2000). År 1943 tillsattes en utredning av 
regeringen med syfte att studera den kommunala organisationen inför 
frågan om utökning av kommunernas ansvar (Johansson m.fl . 2001).

Kvinnorna lämnade hemmen, och lämnade därmed hemarbetet. Det som 
tidigare varit hushållsarbete, vård och omsorg av barn, sjuka och gamla 
blev kommunernas ansvar. Medellivslängden och rikedomen ökade 
efter andra världskriget. De äldre blev allt äldre och de blev därmed en 
mycket större del av befolkningen. Många bodde inte längre i närheten 
av sina föräldrar och omsorgen av de gamla blev större än vad de 
enskilda hushållen orkade med. Sveriges export gav landet råd att rusta 
upp äldreomsorgen, bygga ut långtidssjukvården och höja pensionerna. 
Suget från världsmarknaden betydde också att industrin behövde folk till 
produktionen. Både industri, vård och omsorg ropade efter arbetskraft. 
En del arbetskraft kom från jordbruket när folk fl yttade in till städerna. 
Många av dem var kvinnor som tidigare varit hemmafruar. När kvinnorna 
började på sjukhusen, fabrikerna och kontoren, skapades ett behov 
av ännu fl er jobb. Djupfryst mat och lunchrestauranger behövdes när 
befolkningen slutade laga mat själva. Fler och fl er klädaffärer etablerades 
när det tog för lång tid att sy själva och daghem tog hand om barnen när 
båda föräldrarna arbetade (Wetterberg 2000).

1950 TAL: KOMMUNERNA BLEV STÖRRE
För att kommunerna skulle ha råd att betala de nya uppgift erna genomfördes 
år 1952 storkommunreformen med syft et att ingen kommun skulle ha färre 
än 3 000 invånare. Cirka 2 500 kommuner blev eft er en sammanläggning 
1 037 storkommuner där det främst var landsortskommunerna som slogs 
samman ( Johansson m.fl . 2001). Kommunerna hade i stort sett haft  samma 
gränser sedan de bildades år 1862 utifrån socknar, städer och köpingar 
(Wetterberg 2000). 

Genom att införa en politik med en geografi sk dimension ville politikerna 
sprida urbaniseringen till delar av landet där arbetslösheten var stor och 
produktionskostnaderna låga. Därför infördes det första lokaliseringsstödet 
år 1952 (Wetterberg 2000).

1960 tal: FLYTTVÅG 
Tiden mellan 1930 och 1960 kännetecknas av stark tillväxt i landet, politisk 
stabilitet och ett växande nationellt självförtroende då Sverige gick från att 
vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste. Regionalpolitik 
och regional planering började att bedrivas under 1950-talet men kom 

HISTORISK INTRODUKTION
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inte som formellt politikområde förrän år 1964. Politiken kallades då för 
lokaliseringspolitik. Det övergripande målet var att alla resurser skulle 
utnyttjas eff ektivt och att det ökade välståndet skulle komma hela landet 
till godo genom utbyggnad av off entlig service. Genom att omfördela 
resurser mellan olika delar av landet skulle alla delar industrialiseras vilket 
innebar det samma som att modernisera, speciellt i norra Sverige. Ansvaret 
för politiken låg på länsstyrelserna som skulle bistå med uppgift er om vilka 
kommuner som skulle prioriteras (Andersson et al 2008).

Inom landet ökade fl yttströmmarna från skogslänen till storstäderna och 
industriorterna under 60-talet. Urbaniseringen var kraft ig. Bakgrunden 
till denna kraft iga fl yttvåg var att industrin behövde folk för sin expansion. 
Dessutom byggdes högskoleutbildningar ut snabbt vid denna tidpunkt. 
Det fanns fortfarande få utbildningsorter och de jobb som utbildningarna 
kunde leda till fanns oft a på andra orter (Ura1999:9). En annan orsak till den 
massiva fl yttvågen var alla de 40-talister som fyllde 20 år, den åldersgrupp 
som enligt utredningar är den mest rörliga (Amcoff  2003). På grund av 
den bostadsbrist som rådde i städerna beslutade riksdagen år 1965 att en 
miljon lägenheter skulle byggas på tio år för att få bort bostadsbristen. Det 
så kallade miljonprogrammet genomfördes för att avhjälpa bristen. I Sverige 
byggdes fl er bostäder per invånare än någon annanstans i välden (Björk & 
Reppen 2000).

Tillkomsten av den off entliga sektorn motverkade koncentrationen av 
befolkningen. Den speciellt svenska kombinationen av en stor off entlig 
sektor och en fördelning av välfärd till alla, oberoende bostadsort, skapade 
viktiga arbetsmarknader i de regioner där det tidigare varit ont om jobb 
(Korpi red. 2004).

En ny kommunsammanslagningsreform genomfördes 1962 då den första 
inte var tillräcklig. Kring en stad eller en tätort skulle bygdens kommuner 
frivilligt gå samman till en storkommun till fördel för landsbygden runt 
omkring (Wetterberg 2000). Principen för den nya kommunstrukturen, 
centralortsprincipen, var en livskraft ig centralort omgiven av landsbygd med 
centralorten som sin knutpunkt. Tidigare hade kyrkan varit kommunernas  
medelpunkten men genom centralortsprincipen blev istället de kommersiella 
centralorterna satta i centrum ( Johansson m.fl . 2001). 

Stora delar av landet hade dramatisk folkminskning och år 1965 infördes 
statliga lån och bidrag till investeringar i norra Sverige. Syft et var att avleda en 
del av tillväxten i överhettade regioner till landsdelar med underutnyttjade 
resurser. Politiken gick även under namnet Statens Norrlandspolitik 
(Westholm red. 2004).

Förtroendet för planering var stor och varje kommun fi ck i uppgift  
att upprätta planer för sin verksamhet som sedan skulle godkännas av 
länsstyrelsen. Tonvikt låg på att försöka integrera planerna med varandra, 
att samordna ekonomisk, fysisk och social planering. Krav ställdes även på 
att kommunerna skulle uppmuntra medborgarinfl ytande (Montin 2002).

Kommunsammanslagningarna gick för sakta och år 1969 beslutade 
riksdagen om en tvingande sammanläggning där 278 kommuner bildades 
(Wetterberg 2000).  

1970 TAL: SAMMANSLAGNINGAR OCH 
GRÖNA VÅGEN
På 1970-talet kom den så kallade gröna vågen och fl yttmönstren förändrades. 
Folk fl yttade från storstäderna till skogslänen (Wetterberg 2000). Kritiken 

industrialisering innebär att  
industrins andel av produkti on och 
sysselsätt ning ökar samti digt som 
teknik, organisati on och sociala 
förhållanden omvandlas genom det 
moderna fabrikssystemets utveckling. 
Industrialiseringen präglas också av att  
samhällets infrastruktur, liksom dess 
insti tuti oner, inriktas på att  stödja den 
industriella utvecklingen.

Källa: Nati onalencyklopedin 
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mot miljonprogrammet och dess storskaliga miljöer blev stark och många 
ville hellre bo i småhus (Björk & Reppen 2000). Även regionalpolitiken 
förändrades när oljekrisen och internationell lågkonjunktur drabbade vissa 
områden hårt. Staten arbetade med åtgärdspaket för att hålla verksamheter 
och sysselsättningen uppe inom krisdrabbade branscher och regioner i hela 
landet. Under denna period expanderade den off entliga sektorn kraft igt 
och det var en viktig förklaring till att arbetslösheten kunde hållas tillbaka 
(Westholm red. 2004). Förtroendet för planeringens möjligheter att lösa 
samhällets problem var stort, mycket på grund av den off entliga sektorns 
utökning (Andersson et al 2008).

År 1972 formulerade landets politiker ett landsomfattande mål om likvärdig 
tillgång till arbete, service och god miljö. Eft er de stora omfl yttningar som 
skett i landet under 60-talet antogs det att befolkningen skulle förbli stabil 
och inga fl er större fl yttvågor väntades svepa över landet. Politikernas 
försökte därför skapa lokala arbetsmarknader även i landets mindre städer 
(Andersson et al 2008). Därför utlokaliserades cirka 10 000 statliga 
arbetstillfällen från Stockholm till 16 orter i landet genom den så kallade 
ortsystempolitiken. Den byggde på att ett antal olika tillväxtcentra skulle 
stödjas (Westholm red. 2004). Ett exempel på utlokaliserat statligt verk är 
Boverket i Karlskrona som fl yttade till den gamla militärkasernen Sparre i 
augusti år 1989 (Hellgren 2008). 

Kommunsammanslagningarna fullbordades fram till år 1974 och sedan 
1950-talet hade 2 500 storkommuner blivit till cirka 280 kommunblock. 
Sammanslagningarna genomfördes i syft e att stärka kommunernas 
kapacitet för att genomföra en nationellt omfattande välfärdspolitik, 
inte minst grundskolereformen. Vid mitten av 1970-talet började även 
de negativa eff ekterna av sammanslagningarna synas då det ansågs vara 
för lite demokrati och för svag politisk styrning (Montin 2002). Under 
samma tid som kommunsammanslagningarna genomfördes infördes även 
skatteutjämningssystemet som än idag fördelar resurser från ekonomiskt 
starka kommuner till svaga kommuner. Utjämningssystemet gjorde det 
möjligt att bygga ut likvärdig service i alla delar av landet (Andersson et al 
2008).

1980 TAL: URBANISERINGENS OCH FORSKNINGENS 
BETYDELSE
På 80-talet ersattes jämlikhetstänket inom politiken med ord som 
eff ektivitet, tillväxt och konkurrens. Oljekrisen under 1970-talet skapade 
hårdare ekonomiska tider och krav på ökad samordning inom politiken. 
Planeringen kunde inte genomföras med samma kraft  som vid utbyggnaden 
av den off entliga sektorn och den blev därför mer beroende av aktörer 
inom den privata sektorn. Planerarna arbetade under denna tid med att 
skapa forskarbyar, teknikcentra och regionala högskolor (Andersson et al 
2008). Staten fl yttade sitt fokus från att ha stöttat drabbade regioner och 
företag till en ökad fokusering på omställningen till nya branscher och 
nyetableringar av företag. Utbildningens och forskningens betydelse för 
regional utveckling lyft es fram och insatserna riktades mer och mer mot 
hela landets olika slags regionala variationer (Westholm red. 2004).

Infl yttningen från alla övriga län till städerna ökade på nytt men vid skift et 
mellan 80- och 90-talet mattades den trenden av (Wetterberg 2000).

1990 TAL: LÅGKONJUNKTUR OCH EU-MEDLEMSKAP
På kommunnivå innebar 1990-talet att den svenska befolkningen 
koncentrerades hastigt (Amcoff  red. 2004). Regionalpolitiken med fokus 
på landets olika regionala variationer förstärktes när den ekonomiska 
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tillbakagången i början av 1990-talet satte hård press på stadsfi nanserna. 
Välfärdssystemen minskade och kompensationstänkandet fi ck ge vika 
för ansträngningarna att få igång ekonomin. Den regionala diskussionen 
fokuserade på regionens internationella konkurrenskraft  (Westholm red. 
2004).

År 1991 blev det maktskift e när den borgerliga regeringen vann valet och 
stora förändringar skedde då valsegern sammanföll med den ekonomiska 
krisen. Infl ation blev viktigare än sysselsättningen i landet och politikerna 
beslutade om stora nedskärningar inom den off entliga sektorn. Samma 
år bildades Nutek vars uppgift  var att ta fram underlag för den framtida 
regionala planeringen och summera utvecklingens regionala konsekvenser 
(Andersson et al 2008).

I samband med inträdet i EU år 1995 blev även Sverige föremål för 
unionens regionalpolitik. Det innebar att lokala och regionala aktörer fi ck 
tillgång till de europeiska strukturfonderna som sammanlagt innehåller 
cirka en tredjedel av EU:s budget. Fonderna driver sin verksamhet genom 
olika program och initiativ som löper i sjuårsperioder. Sverige har deltagit 
i tre sådana programperioder (Andersson et al 2008). Medlemskapet i 
EU har lett till omfattande förändringar varav vissa av större betydelse 
än andra. Unionen påverkar den nationella ekonomin genom regler och 
fi nansiell styrning och den betonar regionerna som självständiga aktörer 
inom politiken. I Sverige har istället kommunerna haft  en starkare roll 
än regionerna och Länsstyrelserna fungerat som statens förlängda arm. 
Strukturfondpolitiken har påverkat Sveriges regionalpolitik genom dess 
organisationsform. EU:s betonar samarbete genom partnerskap vilket 
innebär att det sker formella samarbeten dels mellan aktörer på olika 
administrativa nivåer som kommun, region, stat, EU och dels över gränser 
mellan stat, kommun, näringsliv och intresseorganisationer. För att få del av 
resurserna från strukturfonderna krävs det att privata och off entliga aktörer 
samarbetar med representanter från den ideella sektorn (Andersson et al 
2008).

Den svenska och europeiska utformningen av regionalpolitiken bygger 
sedan 1990-talet på ett större ansvar för regionerna att själva driva den 
regionala utvecklingen, genom att bland annat formulera och söka 
medel för utvecklingsprojekt. Tidigare var det staten som strävade eft er 
regional utjämning genom att ge stöd till svaga regioner men nu förväntas 
istället regionerna själva skapa förutsättningar för tillväxt genom att lyft a 
fram sina positiva egenskaper och unika möjligheter. För att få ta del av 
regionalstöd till olika utvecklingsprojekt måste en region lyft a fram sin 
potential till nytänkande, innovationskraft  och framgång i sin ansökan om 
medel (Andersson et al 2008). Enligt detta synsätt måste regionerna enligt 
Susanna Heldt Cassel, författare till kapitel 7 i boken Regionalpolitikens 
geografi  (2008), mobilisera interna resurser och attrahera resurser för 
tillväxt utifrån. Regioner med ett gott rykte har därmed ett långt försprång 
(Andersson et al 2008).

2000 TAL: REGIONFÖRSTORING 
I början av 2000-talet bidrog både fl yttströmmar och födelseöverskott 
till en omfördelning av befolkning, från mindre kommuner till 
storstadsregionerna (Amcoff  red. 2004). I en proposition från regeringen 
år 2002 var målet för regionalpolitiken ”väl fungerande och hållbara lokala 
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet”. 
Arbetsmarknader blev det centrala istället för kommuner som tidigare. Rörliga 
mer dynamiska arbetsmarknader sågs som ett viktigt sätt att åstadkomma 
tillväxt. Begreppet regionförstoring började användas för strävan att få 
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människor att röra sig dagligen över större områden (Westholm red. 2004). 
Regionförstoring är en direkt följd av att pendlingen över kommungränserna 
ökar kraft igt. När tidigare separata lokala arbetsmarknadsregioner knyts 
ihop till en ny större region genom ökad pendling uppstår en vidgad lokal 
arbetsmarknad eller en funktionell regionförstoring (Nutek 2001). Trots 
kommunsammanslagningarna har även behovet av samverkan blivit allt 
vanligare för att uppnå stordrift sfördelar eller för att stärka en regions 
konkurrenskraft  gentemot en annan (Montin 2002).

Regionalpolitiken har sedan 1960-talet blivit allt bredare. Till en början 
fokuserade regionalpolitiken på industrilokalisering för att sedan under 
1970-talet betona arbetsmarknader och landsomfattande närings- och 
utbildningspolitik. Idag omfattar regionalpolitiken även områden som 
forskningspolitik, jämställdhetspolitik, storstadspolitik och kulturpolitik 
(Andersson et al 2008).

2010 TAL: REGIONKOMMUNER
Den process av regionalisering som pågått sedan 1990-talet kommer 
enligt redaktörerna Andersson, Ek och Molina, som skrivit delar av 
boken Regionalpolitikens geografi  (2008), sannolikt att fortsätta de 
kommande åren. Enligt ett förslag som Ansvarskommittén la fram i 
februari år 2007 föreslogs landets 20 landsting organiseras om till mellan 
6 och 9 regionkommuner med betydande ansvar för att driva regional 
utvecklingspolitik, trafi kplanering, miljövård och jämställdhetspolitik. 
Indelningen bör utgå från en befolkning helst på över en miljon, vara 
utformad eft er arbetsmarknadsregionerna som de förväntas se ut år 2030, 
innehålla minst ett universitet samt ett regionsjukhus. Kommunernas 
självstyre kommer bestå men mindre kommuner uppmanas att överväga 
sammanläggning för att kunna tillgodose invånarnas behov (Andersson et 
al 2008). 

REFLEKTION
En historisk översyn likt denna är inget annat än en redogörelse för hur 
och i vilken takt urbaniseringen i Sverige skett. I takt med att Sveriges 
befolkning blivit mer och mer medveten om omvärlden har synen på 
det egna samhället förändrats. Samtidigt ser vi tillbaka på historien 
och fördelarna med det småskaliga självförsörjande samhället. Ökad 
medvetenhet om omvärlden ställer högre krav på oss och högre krav på hur 
vi ska leva våra liv. Förändringarna som skett genom historien har handlat 
om att få Sverige att fungera utifrån invånarnas behov.Förändringar och 
utveckling av transporter har ökat nyfi kenheten på vad som fi nns längre 
bort och på så sätt ökat kraven på samhället, livet och viljan att förändra 
till det bättre. Sedan 1900-talets början har allt handlat om eff ektivisering 
och samordning av uppgift er och indelningar. Det som vid seklets början 
handlade om att samarbeta med grannbyn har idag fått större proportioner 
och utökats till ett samarbete inom en hel världsdel.    

De åtgärder och satsningar som gjorts genom historien har dels 
försökt motverka urbaniseringen samtidigt som andra förstärkt den. 
Lokaliseringsstöd, jämnlikhetstänk och tillkomsten av den off entliga 
sektorn verkade för att hålla tillbaka urbaniseringen. Samtidigt genomfördes 
sammanslagningar av kommuner för att verksamheter skulle kunna bedrivas 
på ett lönsamt sätt. En åtgärd helt i urbaniseringens riktning och ett 
tydligt bevis på att åtgärder för att motverka urbaniseringen inte fungerat. 
Bildandet av myndigheter likt Nutek sätter ord på fenomen som regionala 
förändringar och placerar de i ett sammanhang som kan diskuteras och 
studeras vidare. 
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funkti onell region ett  geografi skt 
område som är sammanknutet genom 
pendling och andra typer av varjeda-
gliga utbyten.

Källa: Amcoff  2003



22

2000-talets politiker formulerade målet ”väl fungerande och hållbara lokala 
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet”. 
Påståendets betydelse är något tvetydigt. Samtidigt som formuleringen 
antyder att alla delar av landet ska ha en god servicenivå så vill politikerna 
satsa på lokala arbetsmarknader som i sig innebär en ökad regionalisering.

Inträdet i EU kan ses som ytterligare en dimension av regionalisering även 
om det inte har lett till någon ökad migration från Sverige. Samtidigt som 
vissa kämpar för att alla delar av Sverige ska leva jobbar andra för att Sverige 
ska stå sig i konkurrensen mot andra länder. Inträdet innebar även att delar 
av vårt lands styrning överlämnats till en högre nivå. Om det har gynnat 
Sverige eller inte fi nns det delade meningar. Det fi nns självklart fördelar 
med att samarbeta med andra länder för att i sin tur konkurera med USA 
eller Asien men medlemskapet innebar även att delar av makten fl yttades 
från folket. Därmed blir glesbefolkade Sverige betraktad som en glesbygd 
inom EU.  

Stadens ljus syns i fj ärran. 
På landet lyser det i några få fönster.
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Även om invånarantalet i kommunerna ökar är det inte självklart att 
det är till kommunernas fördel. Invånarnas ålder är en av de avgörande 
faktorerna för kommunernas kostnader och intäkter.

Kommunerna ansvarar för merparten av den service som fi nns i samhället. 
Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och 
äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna enligt lag skyldiga 
att tillhandahålla, andra är frivilliga och beslutas av de lokala politikerna 
(Carlstedt 2004). Kommunerna ska vara effektiva organisationer som inte 
går med vinst vars primära syfte ska vara att tillgodose medborgarnas 
behov inom de områden som den kommunala servicen ska omfatta. 
Skillnaden mellan kommunen som en effektiv organisation och ett privat 
företag är de mål som mäter effektiviteten. I kommunens fall handlar det 
inte om att gå med vinst utan att ge skattebetalarna valuta för pengarna 
(Wetterberg 2000).

I regeringsformen som är en av Sveriges fyra grundlagarna fi nns den 
grundläggande principen om det kommunala självstyret inskrivet. Det 
ger kommunerna, landstingen och regionerna rätt att fatta självständiga 
beslut och att ta ut skatt av invånarna för att sköta sina uppgifter. Det 
kommunala självstyret innebär att beslut ska fatts nära de som berörs och 
anpassas efter deras villkor (Sveriges kommuner och landsting 2009).

Kommuner och landsting är likställda enligt lagen och kan båda 
genomföra kommunala uppgifter. Landsting omfattar dock ofta ett 
större område än kommunerna. Kommuner och landsting kallas vid vissa 
tillfällen för primärkommuner och landstingskommuner men i dagligt tal 
används benämningarna kommuner och landsting (Sveriges kommuner 
och landsting 2009).

Sveriges fyra grundlagar
Regeringsformen
Successionsordningen
Tryckfrihetsförordningen
Ytt randefrihetsgrundlagen

Källa: Sveriges Kommuner och 
Landsti ng

Övrigt 16 %

Aff ärsverksamhet 6 %
Individ- och 
familjeomsorg 4 % 

Ekonomisk bistånd 2 %

Funkti onshindrade 10 %

Grundskola 17 %

Gymnasieskola 8 %

Övrig utbildning 4 %

Äldreomsorg 16 %

Förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 13 %

Skatt eintäter 68 %

Specialdesti nerade 
statsbidrag 5 % 

Generella 
statsbidrag 5 %

Hyror, försäljning av 
verksamheter 4 %

Övriga intäkter 5 %

Taxor och avgift er 7 %

Inkomster Kostnader

Kommunernas kostnader och intäkter 
år 2006. Källa: Sveriges kommuner och 
landsti ng

4Kommunernas ekonomi

KAPITEL FYRA

KOMMUNERNAS EKONOMI



25KOMMUNERNAS EKONOMI

Kommunerna fi nansierar sin verksamhet med statsbidrag, avgifter och 
skatteintäkter debiterad av de egna invånarna. Av kommunernas totala 
intäkter stod skatteintäkterna för 68 % år 2006 (Sveriges kommuner 
och landsting 2009). Andelen arbetsför befolkning som genererar 
skatteintäkter är därför en viktig del för kommunernas ekonomi.

Privatpersoners inkomster delas upp i tre inkomstlag vid deklarering: 
inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av kapital. 
Kommuner och landsting tar ut skatt på inkomst av tjänst och inkomst 
på näringsverksamhet. Det betyder löneinkomster, pensioner, vinsterna i 
handelsbolag, enskilda fi rmor, jordbruks- och hyresfastigheter. Inkomst 
av tjänst ligger till grund för 97 % av kommunernas och landstingens 
skatteinkomster (Wikstrand 2006).

Som kostnad betraktad är befolkningen ojämnt fördelad över livstiden. 
Befolkningens ålder är den viktigaste faktorn för vårdbehovet och 
landstingens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Äldreomsorg 
och skola är det som kostar och är avgörande områden för kommunerna. 
Från födseln fram till dess att vi är färdigutbildade kostar vi mellan 75 
000 till 110 000 kronor per person och år. När vi sedan kommer in i 
arbetsför ålder och genererar skatteintäkter minskar våra kostnader till 
8 000 kronor per person och år. Under ålderdomen börjar vi kosta igen 
och blir dyrare än tidigare, 270 000 kronor per person och år (Wikstrand 
2006). 

De kommuner som krymper måste förändra det som kostar och de som 
växer måste utöka, båda delarna är dyra. Ökat invånarantal är ett tecken 
på framgång men alltså ingen garanti för den då befolkningens ålder är 
en avgörande faktor.

Diagrammet visar kommunens kostnad 
för en invånare under en livsti d. Källa: 
Sveriges Kommuner och Landsti ng
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4.1 TILLVÄXT 
Ekonomisk tillväxt betyder en ökning av bruttonationalprodukten 
(BNP) och kommer i olika former. Den typ av tillväxt som vi hört mest 
om de senaste åren handlar om en förbättrad produktivitet, inte av mer 
arbete. Den lönar sig för staten men inte lika mycket för kommuner och 
landsting. Skatteinkomsterna för kommunerna ökar med ökande löner 
men lönekostnader för den egna personalen stiger. För kommuner och 
landsting är det viktigare med mer arbete och att fl er arbetar fl er timmar 
(Wikstrand 2006).

Tillväxt är målet för de allra fl esta men vardagen ser ofta annorlunda 
ut. Även i de delar av landet där en befolkningsminskning är att vänta 
uppmanas man vara offensiv, satsa framåt och utveckla nya verksamheter. 
Idén om lika villkor för alla delar av landet har av Regeringen ersatts 
av viljan att utveckla dynamiska tillväxtregioner och en förnyelse av 
näringslivet genom orden ”tillväxt skapar välfärd” (Westholm red 2004). 
För krympande kommuner där satsningar bestått av investeringar i fast 
kapital betyder det att resurserna bundits fast för lång tid framöver. De 
resurserna kommer istället att behövas när många kommuner får högre 
kostnader för en alltmer åldrande befolkning (Korpi red 2004).

Det är svårt att uppnå tillväxt med en krympande andel arbetsför 
befolkning. Krympningen gör att BNP per person sjunker och vissa 
förbättringar i produktiviteten måste göras för att kompensera det. 
För att få en långsiktigt ökad tillväxt krävs normalt sett en ökning 
eller minst en oförändrad andel arbetsför befolkning. Om man ser till 
dagens ålderstruktur måste det till viss del ske genom ökad infl yttning 
(Korpi red. 2004). En förutsättning för hög tillväxt och välfärd är att 
det svenska produktionssystemet kan konkurrera med omvärlden 
då den svenska ekonomin är liten och öppen och påverkas snabbt av 
produktionsförhållandena i andra länder. Historiskt sett har ekonomisk 
tillväxt uppnåtts genom en gradvis ökad internationell och inhemsk 
specialisering samt genom utnyttjandet av stordriftsfördelar (Nutek 
2001).

Planering för tillväxt är i många delar av landet en planering som inte utgår 
från det mest troliga scenariot. Kanske är det genom de värdeladdade 
orden tillväxt och tillbakagång svårigheten att planera för ett stagnerande 
samhälle uppstått. För de orter som inte växer handlar det om hushållning 
med begränsade mänskliga och ekonomiska resurser och att platsen 
länkas samman med omvärlden. Kravet på dynamik gäller alla regioner 
och därför kan en lösning för vissa vara att samarbeta, skapa nätverk 
och effektivisera över gränser (Westholm red 2004). Ofta är dagens 
kommunindelning ett hinder för detta då enskilda kommuner kämpar för 
sin egen överlevnad var för sig utan att samarbeta samtidigt som landets 
storstadsregioner kämpar i den internationella konkurrensen. Även om 
dessa regioner ökar mest genom höga födelsetal och invandring från 
utlandet kommer det krävas infl yttning från övriga landet då Sveriges 
befolkning inte väntas bli så mycket större (Westholm red. 2004).

KOMMUNERNAS EKONOMI
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I detta kapitel skildras situationen i tre olika delar av världen med fokus 
på stagnation i specifi ka orter. Även om två av tre exempel i kapitlet 
ligger långt från Sverige fi nns det en del att lära.

Problemen med stagnerande orter och städer fi nns i alla delar av välden 
och har förekommit under lång tid. I östra Tyskland är problemen med 
krympande städer så stora att man tvingats göra något åt situationen för att 
samhället ska fungera. Det pågår forskning kring ämnet, internationella 
konferenser ordnas, kunskapen utökas och nya analysmetoder och 
utvecklingsstrategier tas fram. En stor del av forskningen är kopplad 
till den kommunala verksamheten och statliga åtgärdsprogram. Ständigt 
pågår en debatt som är praktiskt förankrad och resultatinriktad (Johansson 
2005a). 

Shrinking Cities är ett treårsprojekt på initiativ av Tysklands federala 
kulturfond med syfte att bredda Tysklands planeringsdebatt. 
Verksamheten är fram tills nu koncentrerad på frågan om rivandet av 
överskottslägenheter och förbättrandet av bostadskvarter. Projektet 
sätter östra Tyskland i ett internationell sammanhang och blandar 
in olika konstnärer och designers för att hitta mönster för strategiska 
handlingar. Tyngden i arbetet och insamlandet av fakta har till en början 
legat på internationella studier av krympande städer och i nästa steg på 
utvecklandet av strategier för östra Tyskland (Shrinking Cities 2009).

Den tyska arkitekten Philip Oswalt initierade projektet och är även re-
daktör till böckerna Shrinking Cities vol. 1 & 2 där resultatet av projektet fi nns 
redovisat. Oswalt redogör på projektets hemsida, www.shrinkingcities.
com, för sin hypotes om krympande samhällens kommande utveckling. 
Den industrialisering som pågått under 200 år kommer enligt Oswalt att 
ta slut under 2000-talet och processerna av urban tillväxt och krympning 
kommer att bli utjämnade likt de var innan den industriella epoken 
startade. Under de kommande 50 åren kommer antalet boende i städer 
i världen dubbleras. Enligt Oswalt förutspår FN att väldens befolkning 
kommer att stabiliseras och att ökningen kommer att upphöra på en 
nivå runt 9 miljarder invånare omkring år 2070. Mer än tre fjärdedelar 
av världens befolkning kommer vid den tidpunkten att bo i städer. Det 
kommer bli slutet på en 300-års period av befolkningsökning som enligt 
Oswalt kommer att följas av en ökad polarisering.

FN:s råd för ekonomiska och sociala frågor, DESA, hävdar i en ovanligt 
lång prognos över världens befolkningsutveckling från 2004 att den 
mest centrala orsaken till att befolkningstillväxten antas dämpas är 
att fertilitetsnivån i utvecklingsländerna minskar på samma sätt som i 
industriländerna. DESA hävdar även att Kina, Indien och USA kommer 
att vara världens största stater i folkmängd räknat även så långt fram som 
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vid år 2300 men att Indien kommer att överta förstaplatsen från Kina 
redan före år 2050. Forskarna oroas dessutom av att befolkningen åldras 
på olika håll i världen. DESA:s rapport förutspår att medianåldern på 
världens befolkning år 2300 kommer att vara 50 år i stället för 26 år som 
idag (Remes 2004). 

Ökning och befolkningstillväxt har dominerat sättet att tänka i det 
moderna samhället. Minskning har setts som en olycka eller ett undantag 
men Philip Oswalt hävdar att minskning i framtiden kommer ses som 
ett sätt att utvecklas, ett scenario som har fördelar och ger möjlighet 
till förnyelse och förändring. Återurbaniseringen kommer att påverka 
förorterna och kontorslandskapen då folk efter att ha fl yttat ut i förorten 
nu återvänder till stan. Industrin har redan genomgått sin automatisering 
och rationalisering och omstruktureringar kommer istället att ske inom 
kontorsverksamheten. Kontorsarbetet kommer bli allt mer automatiserat, 
trådlös utrustning gör inte arbetet platsbundet, arbetsplatserna blir mobila 
och allt fl er arbetar hemifrån. Kontorslokaler kommer att ligga i träda för 
att lämna plats åt invånare som återvänder till stan (Oswalt 2009). 

5.1 TYSKLAND
Anders Johansson från arkitektkontoret Testbedstudio i Stockholm har 
i fl era år jobbat med begreppet krympande städer både i Sverige och 
Tyskland. Begreppet krympande städer myntades i Tyskland i början 
av 2000-talet där problemet fått gigantiska proportioner. Johansson 
skriver  i en artikel i tidningen Arkitektur från år 2005 om situationen i 
östra Tyskland där 1 miljon bostäder står tomma och där befolkningen 
har minskat med 1, 9 miljoner sedan år 1990. Arbetslösheten är mer 
än 18 % och en djup social och ekonomisk tillbakagång uppstår då de 
unga och utbildade fl yttar till landets västra delar. Det gör det svårt att 
hitta kvalifi cerad arbetskraft och att locka investerare. Arbetstillfällena 
inom industrin har minskat och området står inför en övergång till 
tjänstesamhället. Den miljon bostäder som står tomma måste åtgärdas och 
åtgärdsprogrammet Stadtumbau Ost ska enligt Johansson fram till år 2010 
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spendera 2,7 miljarder euro på att riva 35 000 bostäder, huvudsakligen 
byggda under DDR-tiden och fortfarande skuldbelagda. 

Anders Johansson redogör i sin artikel om det uppmärksammade 
projekten i Ruhr-området där den ekonomiska återhämtningen inte kom 
igång trots traditionella utvecklingsstrategier. När byggnadsmässan IBA, 
Internationale Bauausstellung, tog ett mer experimentellt grepp om området 
och behandlade områdets industriarv blev projektet en lyckad satsning. 
Ett stålverk renoverades och Europas största gasklocka är numera en 
evenemangsscen. Mest omtalat i projektet är landskapsparken Duisburg 
Nord ritad av kontoret Lantz och Partner (Johansson 2005a). Parken knyter 
samman områdets industrihistoria med naturen, rekreationsaktiviteter 
och fantastiska ljusspel. Ett 200 hektar stort industrilandkap har under 
mer än tio år förvandlats till en multifunktionell park (Landschaftspark 
2009).

Kontoret Raumlabor Berlin har på uppdrag av den stagnerande 
staden Halle gjort en utredning av staden genom upprättandet av 
medborgarkontor. Staden består av en del från medeltiden och en 
modernare del byggd på 1960-talet. Den nyare delen, Halle-Neustadt, 
består till största delen av prefabricerade hus och fungerade tidigare som 
en bruksort. Fyra av de fem höga husen i områdets mitt står tomma i 
väntan på okänt öde. Samtidigt byggs det ett nytt shoppingcentra och en 
spårvagnslinje till gamla Halle. Den storskaliga massan av byggnader bör 
enligt Raumlabor Berlin avgränsas i tydligare delar och utveckla sina egna 
karaktärer när det gäller byggnadstyper, utemiljöer och kultur. Alla kan då 
hitta sin egna identitet och en kontrastrikedom är nödvändig för att höja 
attraktiviteten i området (Johansson 2005a).
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Tokyo 2008 foto: Sara Modigh

fruktsamhetstal fruktsamhetstalet 
avser antalet levande födda barn per 
tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medel-
folkmängden.

Källa: Stati sti kcentralen

5.2 JAPAN
Det är svårt att tänka sig att Japan är drabbat av fenomenet krympande städer. 
Vår bild av Japan är starkt förknippad med det urbana och vitala folkmyllret 
på gator och i tunnelbana. Enligt Winfried Flüchter, redaktör i boken Shrinking 
cities vol. 1 (2006), har Japan efter ett decennium av befolkningsökning nu nått 
sin pik på 127,8 miljoner invånare. Utvecklingen förväntas sedan stagnera och 
befolkningsantalet sjunka till 100 miljoner fram till år 2050, en minskning på 22 
%. Den förväntade befolkningsminskningen kommer dessutom att förvärras av 
Japans åldrande befolkning. Detta på grund av att det totala fruktsamhetstalet 
sjunkit från 2,3 (1967) till 1,28 (2004). För att invånarantalet ska vara stabilt krävs 
en siffra på 2,23. År 2004 var antalet invånare över 64 år 19,3 % och prognoser 
förutspår enligt Flüchter att den siffran kommer stiga till 36 % år 2050.  Till 
skillnad från Centraleuropa har Japan dessutom svårt att lindra sin minskning 
genom invandring då Japan är ett starkt etiskt och socialt homogent land med 
psykologiska barriärer mot utländsk infi ltration. Lagarna för invandring är därtill 
väldigt restriktiva (Flüchter red. 2006). 

78,8 % av Japans befolkning bor i städer och det är i de tätbefolkade distrikten som 
landets urbanisering märks tydligast. Ett tätbefolkat distrikt är ett område med 
minst 4 000 invånare per kvadratkilometer och med minsta totala invånarantal 
på 5 000 invånare. Tätheten minskade mellan år 1960 och 2000 i de tätbefolkade 
distrikten med 4 000 invånare per kvadratkilometer men landets tätbefolkade 
områden ökade med 11 300 kvadratkilometer, en yta lika stor som Skåne (Skåne 
2008). Denna extrema form av tätbefolkade områden är koncentrerad till kusten 
längs Stilla Havet, i regionerna kring Tokyo, Osaka och Nagoya (Flüchter red. 
2006).
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År 1960 bodde 44 % av Japans 

befolkning i tätbefolkade distrikt på 1 % 

av landets totala yta. 

År 2000 bodde 65 % av befolkningen i 

tätbefolkade distrikt på 3 % av ytan. 

Källa: Flüchter red. 2006

Processen med överutvecklandet av städer och stagnation på landsbygden var 
starkast mellan åren 1955 och 1973 men den regionala obalansen har förvärrats 
sedan dess. Utvecklingen är starkast i regionen runt Tokyo där befolkningen ökat 
från 16,7 % till 24,2 % på 40 år. Sedan 1990-talet har man talat om en enpunkts-
koncentration till Tokyo på grund av den starka attraktionen (Flüchter red. 2006).

De perifera delarna av landet har redan drabbats av de problem som framöver 
även kan bli aktuella för övriga landet: dramatisk befolkningsminskning, extremt 
åldrande och problem med att upprätthålla en hållbar infrastruktur. Flera 
gruvstäder i landet har stora bekymmer med en drastiskt sjunkande befolkning 
på grund av gruvföretag som lagt ner sin verksamhet och lämnat regionen med 
en extrem ostabil befolkning som följd. Städerna som på 1960-talet hade upp mot 
40 000 invånare når inte längre upp till befolkningsgränsen för att få kalla sig stad 
när befolkningen sjunkit till 6 000 invånare, som till exempel staden Utashinai 
i Hokkaido i norra Japan. För städerna Yubari, Utashinai, Mikasa, Akabira, 
Ashibetsu, Bibai är bilden av regionen mycket dålig och alla städernas befolkning 
har sjunkit med mer än 65 % sedan 1960-talet (Flüchter red. 2006). Även många 
hamnstäder har krympt när hamnen fått mindre betydelse då fl ygfrakten tagit 
över (Fujjii red 2006).   

Japans storstadsregioner, framförallt Tokyo, har sedan 1960-talet utvecklat 
så kallade ”housing craters” när bostäderna fl yttas från city till fördel för 
servicenäringen. Det betyder att det skett en så kallad förortsurbanisering när 
befolkningen i stan tvingats fl ytta ut till förorten och pendlingsavstånden in 
till centrum blivit extremt långa. I slutet av 1990-talet vände dock denna trend. 
Reurbanisering skedde tack vare sänkta fastighetspriser och genom åtgärder för 
att öka utbudet av bostäder i stadskärnorna utifrån modellen av den vertikala, 
kompakta och multifunktionella staden. En lag begränsad till 10 år instiftades 
även år 2002 till förmån för speciella åtgärder för det urbana  återupplivandet 
av storstadsregionerna. Trots det fi nns det i områdena Chiyoda, Chao, Minato, 
Shibuya och Shinjuku 25 miljoner kvadratmeter kontorsyta (Flüchter red. 2006). 
En koncentration av kontor som inte förekommer någon annanstans i världen. 
Det är vad som år 2003 kallades för Tokyoproblemet, överfl öd av kontorsyta. Både 
kontorsytor i stadskärnans mer svårtillgängliga delar och villor i förortens utkanter 
står redan nu tomma, bland annat på grund av dåliga transportmöjligheter. I 
Japan är dock byggnadstradition sådan att ett bostadshus byts ut efter 30-40 år 
och på det sättet kan problemet med tomma hus i förorten regleras. Landet har 
ännu inte en offi ciell diskussion om krympande städer men på landsbygden är 
fenomenet krympande städer ett faktum (Flüchter red. 2006).

Tokyo 2008 foto: Sara Modigh
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Detroit 
foto: Jonas Fröberg, svd

5.3 DETROIT USA
På 1940-talet var Detroit en av Amerikas snabbast växande städer och 
hem till de högst betalda verkstadsarbetarna i USA. Besökare från hela 
världen fl ockades runt motorindustrins underverk i denna stad (Sugrue 
red. 2006). Med 1,8 miljoner invånare år 1950 var Detroit landets åttonde 
största stad (Fröberg 2009). 

Många svarta fl yttade från dåliga förhållanden i den amerikanska södern 
till Detroits innerstad och det uppstod en alltmer spänd situation mellan 
olika grupper. Flera av de stora bilfabrikerna fl yttade ut till förorten och 
förfallet i innerstaden började när även invånarna fl yttade ut till förorten 
(Fröberg 2009). Många svarta från jordbruken i söderns apartheidregim 
lockades med frihet och möjligheter i det urbana i norr. Då de vita bodde 
i stadens förorter var det i Detroits innerstad som de svarta bosatte sig. 
När några få djärva svarta fl yttade till stadens förorter plågades de av 
fönsterkrossning och mordbrand i Detroits vita arbetarkvarter, även 
kallad den vita snaran. Trots framgångsrika rättsfall om diskriminering 
på bostadsmarknaden, insatser från människorättsorganisationer 
och lagstiftning blev Detroit en av de tre mest radikalt segregerade 
storstadsområdena i USA under 1900-talet (Sugrue red. 2006).  

På 1940- och 50-talet hade den Amerikanska bilindustrin sin pik i 
lönsamhet och kraft och var då fortfarande outmanade av utländsk 
import. Detroit var centret av vitala industrier i nationens ekonomi och 
det som hände i Detroit påverkade andra sektorer direkt. Stål i Chicago, 
däck i Akron, maskindelar i Cincinnati, glas och elektronik i Toledo och 
Dayton. Ett känt talesätt från området lyder: “När Detroit nyser får de 
andra lunginfl ammation”. Detroit var utöver bilindustrin även hemvist 
för många andra industrier. Anmärkningsvärt är att stadens ekonomi 
nästan enbart var beroende av produktionsindustrin. Detroit var ingen 
global stad som New York eller Los Angeles där produktionen ersatts av 
information- och servicesektorn på 1970- och 80-talet. Detroit var även 
oberörd av de massiva invandringarna från Latinamerika och Asien som 
förändrade och gav nytt liv åt städer och ekonomier omkring år 1965 
(Sugrue red. 2006).  

Idag präglas staden av hög arbetslöshet, fattigdom, och rasism som lett till 
psykiskt förfall och radikal isolering. Detroit har sedan 1950-talet tappat 
nästan en miljon människor och hundra tusen jobb. Enorma ytor som en 

apartheid regelverk och samhäls-syn 
från 1948 ti ll 1990-talet. 
Lagstadgade åtskillnader mellan vita 
och svarta, bl.a. separata off entliga 
inrätt ningar, endast rösträtt  för vita, 
förbud mot sexuellt umgänge mellan 
vita och svarta mm. 

Källa: Nati onalencyklopedin
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gång kryllade av liv står nu tomma. Över tio tusen villor är obebodda och 
mer än 6 000 tomter står tomma (Sugrue red. 2004). I stadens centrala 
delar kan varannan skyskrapa vara igenmurad, ha sönderslagna eller 
plywoodtäckta fönster och en grafi ttidekorerad bottenvåning. Den som är 
intresserad kan köpa en öde skyskrapa för 10 000 dollar (Fröberg 2009). 
Mer än en tredjedel av stadens invånare lever under fattigdomsgränsen, 
många av dem koncentrerade till områden med andra fattiga invånare 
(Sugrue red. 2006).

Stadens utveckling från blomstring till kris har även setts i andra städer 
runt om i nationen. Förödelse och fattigdom förekommer i fl era av 
städerna i landets industriregion. De städer som för ett halvt sekel sedan 
var styrkan i Amerikas industri har alla drabbats av en kombination 
av ekonomisk investering och radikal uteslutning. Cleveland, Gary, 
Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Camden, Baltimore och Newark 
påverkades alla av Detroits nedgång (Sugrue red. 2006).

Arvet från stadens historia väger tungt över Detroit än idag. Fabriker 
fl yr staden på grund av konkurrens från andra delar av världen och jobb 
försvinner från regionen okontrollerat av de styrande politikerna (Sugrue 
red. 2006). Flera av de stora fabrikerna läggs ner och de kvarvarande 
producerar färre bilar. Människor får svårt att behålla sina hus när 
arbetslösheten stiger. Detroit ligger i topp bland de städer där bankerna 
löser in fl est hus för att sedan sälja husen på auktion. En enfamiljsvilla 
från 1960-talet som i september år 2006 såldes för 65 000 dollar såldes i 
slutet av år 2008 för 1 dollar (Fröberg 2009). Staden har trots otillräckliga 
fi nanser och en sjunkande befolkning försökt att få nytt liv genom 
byggandet av casinon och sport arenor. Detta har dock liten påverkan 
på en stad som fortsätter förlora arbetstillfällen och invånare (Sugrue 
red. 2006). 

5.3.1 STADEN SOM FLYTTAR SIG 
Större delen av den amerikanska befolkningen lever i en miljö som är 
urban utan att vara vad vi kallar för en stad. Modern förorts sprawl är 
gemensamt för de fl esta amerikanska städer (Sugrue red. 2006). I Detroit 
är situationen något annorlunda mot övriga landet. Förortslandskapet är 
där både organiserat och kaotiskt, en form som blivit den dominerande 
modellen av stadsbyggnad. När förorterna lyckats växa och frodas har 
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livet i de centrala delarna sugits ut och innerstaden skrumpnat och dött. 
John Gallagher skriver i ett kapitel i boken Shrinking cities vol. 1 (2006) 
att många invånare fl yttat så långt bort från sina urbana rötter att de är 
obekanta med den traditionella staden. En giftig attityd har skapats och 
många förortsbor skryter om att aldrig sätta sin fot i Detroit mer, som 
om staden och förorten vore två olika land (Gallagher red. 2006).
Det mest synliga beviset på att staden överges är utgrävningarna och 
fl yttningarna av 200-300 lik per år. Liken fl yttas från Detroits gravplatser 
i centrum till kyrkogårdar i förorten. Jody Huellmantell har i en artikel 
i boken Shrinking cities vol. 1 (2006) intervjuat Robert Vanderbergh som 
driver en begravningsbyrå i Detroit. Enligt Vanderbergh kostar det 2 
500 dollar att fl ytta kroppen från centrum till förorten och det görs utan 
några speciella ritualer eller ceremonier. En dag var det tre begravningar 
och tolv utgrävningar som ägde rum på kyrkogården. Orsaken är enligt 
Vanderbergh rädslan att komma in till Detroit eller viljan att förortsgöra 
Detroits centrala delar. Många förfrågningar kommer från närstående 
som har en önskan om att ha familjen begravd på ett och samma ställe.

SITUATIONEN I VÄRLDEN

“Den sista som lämnar stan, snälla släck lyset.”
Populär fras bland Detroits invånare (Sugrue red. 2004).

På 1980-talet nådde fl ytten av traditionella urbana funktioner till förorten 
sin pik när den historiska Hudson´s affär i Detroit stängdes. Huset har 
varit hjärtat i stadens skyline i årtionden men efter att det stått tomt i 
femton år revs byggnaden för att göra plats åt ett garage. Planeringen 
av den levande staden försvåras även genom lagen som ger invånarna 
stor makt över hur marken ska användas. Beslut om att bygga lokala 
shoppingcenter kan tas utan att samråda med omgivningarna eller 
regionala myndigheter. Försök att skapa någon sorts regional struktur 
har gjorts utan större framgång. 

För att rädda Detroit fi nns enligt John Gallagher två alternativa handlingar. 
Antingen måste allmänheten utbildas till att förstå att den urbana formen 
är mer användbar än förortsmodellen eller så måste den befi ntliga staden 
ersättas med en mer förortslik modell som folk verkar föredra (Gallagher 
red. 2006).

REFLEKTION
Även om fl era av exemplen som tas upp i detta kapitel ligger långt ifrån 
Sverige fi nns det delar att lära av, främst från Tyskland som ligger nära 
Sverige både geografi skt och kulturellt. I Tyskland har man tagit till 
vara på den miljö som fi nns och arbetat med att förnya den och bygga 
bort förfallet. I fallet Halle-Neustad görs det istället satsningar på en ny 
spårvagnslinje och ett nytt shoppingcentra. Detta ger stadens förnyelse 
utan att ta hand om problemet, det stora antalet tomma bostäder. För att 
ge staden en chans att förändras och förändra invånarnas bild av staden 
bör kontoret Raumlabor Berlins slutsatser om att ge de olika stadsdelarna 
tydligare karaktär vara helt riktiga. Att förändra bilden av staden och göra 
invånarna stolta över sin miljö är ett första steg för att behålla invånarna 
och att locka dit fl er. 

Japan problem karakteriseras av en kraftig befolkningskoncentration 
till storstäderna, utdöende gruvstäder samt åldrande befolkning. De 
stagnerande gruvstäderna i norra Japan har liksom vissa orter i Sverige 
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Bank i centrala Detroit 
foto: Jonas Fröberg, Svd

uppkommit av en påtaglig anledning. Till exempel för gruvdrift eller 
skogsbruk. Skulle det inte vara för dessa specifi ka naturtillgångar på platsen 
hade det förmodligen inte funnits någon annan anledning att etablera en 
stad eller ett samhälle just där. Att vissa av dessa orter försvinner är en del 
av samhällets utveckling såvida nya dragningskrafter inte kan skapas på 
just den platsen. Även Detroit har länge levt av bilindustrin som specifi k 
anledning. En bilindustri som nu prövats hårt när andra delar av världen 
tagit över den överlägsenhet som fabrikerna i Detroit länge stått för. Det 
är i denna situation som både staden och bilindustrin får anpassa sig efter 
omvärlden. Att försöka fylla ett ouppfyllt behov, hitta en ny genre eller 
att hänga med i utvecklingen av framtidens bilar. 

Philip Oswalt är i sin hypotes om krympande städers framtid positiv. Nya 
lösningar och samhällsstrukturer kommer enligt Oswalt att skapas till 
följd av klimatförändringar och brist på fossila bränslen. Samhället blir 
mer tvådelat då klyftan mellan växande och krympande samhällen blir 
större. Planeringen och arkitekturen har fram tills nu haft färdigställandet 
av den fysiska miljön som mål. Uppgiften kommer framöver istället att 
utgå från den färdiga miljön, att förvalta och förändra för att passa för 
krympande samhällen (Oswalt 2009). Att anpassa sig till omvärlden.
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Mer än hälften av Sveriges kommuner har en långsiktig prognos som pekar 
på en minskande befolkning (Westholm red. 2004). Den övergripande 
utvecklingen med befolkningsminskning i Sveriges gles- och landsbygder 
och ökning i storstadsområdena är tydlig (Glesbygdsverket 2007b). 
Befolkningen har i 55 % av landets kommuner minskat sedan år 1999 
(Johansson 2005a). Dessutom kommer det alltmer åldrande Sverige att 
bli ett tydligt problem i landsbygdsregionerna. 

De landskap som Glesbygdsverket defi nierar som skogslänens inland, 
dvs. Lappland, Jämtland, Härjedalen och Dalarna är den del av 
landet som minskar mest då den regionen har störst andel gles- och 
landsbygdsboende. Även om Sverige enligt prognoser väntar en 
befolkningsökning fram till år 2020 är det de tre storstadsområdena 
Malmö, Göteborg och Stockholm som står för 80 % av tillväxten 
(Glesbygdsverket 2007a). Risken är stor att de regionala klyftorna i 
landet kommer att öka då satsningar på utveckling, kommunikationer, 
internationella relationer, forskning och utbildning varierar alltmer till 
följd av den demografi ska utvecklingen (Westholm red. 2004). 

Ett  svikande befolkningsunderlag ger problem med att upprätthålla lokal 
service, minskande skatteunderlag, problem att rekrytera arbetskraft 
och hitta rätt kompetens m.m. Sverige visar även tendenser till att bli 
alltmer splittrat då vissa regioner har hög arbetslöshet, trängsel inom 
vård, omsorg och kollektivtrafi k medan mer än 200 andra kommuner 
har resursbrist inom en rad olika områden till följd av en minskande 
och åldrande befolkning. Skevhet i åldersstruktur gör även att det blir 
obalans mellan försörjare och försörjda. De befolkningspyramider som 
ska ha en kraftig bas med yngre och färre i de allra äldsta grupperna 
antar alltmer formen av en uppochnedvänd pyramid. För att hålla 
dagens nivå stabil krävs en ökning på 27 % av  invånarantalet i landets 
glesbygder (Glesbygdsverket 2007a). Invandringen av utrikesfödda har 

Glesbygdsverket var från år 
1991 fram ti ll april år 2009 en 
kunskapsmyndighet som rapporterade 
om utvecklingen i Sveriges glesbygder, 
landsbygder och skärgårdar. Verket 
hade ti ll uppgift  att  ti llföra kunskap om 
befolkning och livsvillkor, ti llgänglighet 
ti ll service och arbetsmarknader, 
infrastruktur och utbildning de särskilda 
utvecklingsförutsätt ningar i dessa 
områden. 
Den 1 april 2009 avvecklades 
Glesbygdsverket, Nutek och Insti tutet 
för ti llväxtpoliti ska studier (ITPS). 
Istället inrätt ades två nya myndigheter, 
Tillväxtverket och Myndigheten för 
ti llväxtpoliti ska utvärderingar och 
analyser. I de nya myndigheterna 
ingår även den verksamhet inom 
Konsumentverket som rör kommersiell 
service. 

Källa: Glesbygdsverket
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en stor betydelse för befolkningsutvecklingen i Sverige. Mellan åren 1994 
och 2006 bestod 90 % av befolkningsökningen i landet av utrikesfödda 
personer. Invandringens betydelse var även under den tiden extremt stor 
då barnafödandet var väldigt lågt (Glesbygdsverket 2007a).

För att påverka befolkningsutvecklingen och stukturen i den egna 
kommunen försöker många kommuner i Sverige locka till sig infl yttare 
genom olika åtgärder. Den mest attraktiva åldersgruppen är personer i 
arbetsför och barnafödande ålder som förmodligen inte gör någon mer 
långväga fl ytt under sina liv (Glesbygdsverket 2007b).

6.1 FLYTTMÖNSTER
Prognoser om befolkningen baseras på faktiska och antagna faktorer. 
Beroende på vilka delar av befolkningen som studeras och vilka 
antaganden om dödsrisk, fertilitet och fl yttmönster som görs varierar 
resultatet. De osäkraste antagandena rör fl yttmönstren (Amcoff  
2003). Motiven till fl yttningar kan i grova drag delas upp i tre grupper; 
arbetsmarknads-, studie- och familjerelaterade fl yttningar. Flyttningarna 
har ökat i volym de senaste 20 åren, från 1,7 % till 2,1 %, men har ännu 
inte nått rekordnivån från 1970-talet på 2,7 % (Ura 2003:1). 

Flyttningarna runt om i landet har enligt AMS Utredningsenhet, som gjort 
utredningen Den geografi ska rörligheten fl yttmotiv och betydelse för sysselsättningen 
(1999), hört ihop med vissa förändrade attityder till att fl ytta. En speciell 
reaktion mot 1960-talets enkelriktade fl yttningar från glesbygden till stan 
blev den fl yttvåg som kom på 1970-talet, den så kallade gröna vågen. Vid 
denna tid hade arbetslösheten fått mindre betydelse för initiativet till att 
fl ytta och åsikterna om livskvalité och boende fi ck större betydelse. På 
1990-talet inträffade nästa fl yttvåg och den skiljer sig från tidigare mönster 
då många av fl yttningarna under senare tid skett på grund avstudier och 
gäller i allt större utsträckning yngre människor ( Ura 1999:9).

Den geografi ska rörligheten innebär frihet och överlevnad. Men 
rörligheten har även en mörk baksida som innebär avfolkning i vissa 
delar av landet, framförallt på glesbygden och i småorter som urholkas 
på sin unga befolkning ( Ura 1999:9). Kommer den trend vi sett de 
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senaste 15 åren att fortsätta blir befolkningsminskningen mycket stark 
i många regioner. Enligt författarna till rapporten Geografi sk rörlighet 
och arbetsgivarbyten (2003) kommer det i 67 regioner i landet ske en 
befolkningsminskning i åldersgruppen 20-64 år fram till år 2020 och en 
ökning i 14 regioner. I 18 regioner är minskiningen mellan 20-30 % och 
i 5 regioner över 30 %. Det betyder en minskning på över 20 % av den 
arbetsföra befolkningen i mer än var fjärde arbetsmarknadsregion (Ura 
2003:1).

6.1.1 ARBETE OCH UTBILDNING
Den geografi ska rörligheten hos befolkningen påverkas av efterfrågan 
på arbetskraft. När det fi nns gott om jobb är det fl er som fl yttar och när 
tillgången på jobb sjunker är det färre som fl yttar även fast de kanske 
skulle vilja göra det. Enligt AMS utredningsenhets rapport Den geografi ska 
rörligheten Flyttmotiv och betydelse för sysselsättningen (1999) är det endast en 
tredjedel av alla fl yttningar som sker på grund av arbetsmarknadsrelaterade 
skäl. Det är dessutom inte alla fl yttningar som leder till jobb då vissa 
fl yttningar sker av personliga skäl. Stöd i form av utbildning kan vara 
en hjälpande insats då bristande utbildning sannolikt är ett minst lika 
stort hinder som att arbetskraften inte fi nns på orten. En oroveckande 
trend i de senaste decenniernas arbetsmarknadsutveckling är den ökade 
polariseringen mellan kvalifi cerade arbeten med stigande efterfrågan och 
mindre kvalifi cerade arbeten med sjunkande efterfrågan ( Ura 1999:9). 
Utifrån en uppdelning på utbildningsnivå visas ett tydligt samband mellan 
utbildningsnivå och fl yttningsbenägenhet, det vill säga att med en högre 
utbildningsnivå ökar fl yttningsbenägenheten (Ura 2003:1).

Den geografi ska rörligheten inom den arbetsföra befolkningen kan 
bland annat mätas genom frekvensen av fl yttningar över länsgränserna 
(Ura 2003:1). Dessa fl yttningar är det bästa måttet att använda för att 
beskriva arbetsmarknadsrelaterade fl yttningar över längre tidsperioder 
(Ura 1999:9). Cirka 2 % av Sveriges totala befolkning fl yttar varje år över 
gränserna mellan olika län. Under loppet av ett år fl yttar normalt mellan 1 
och 2 % av de sysselsatta i åldern 16-64 år till en ny arbetsmarknadsregion 
(Ura 2003:1). De arbetsrelaterade fl yttningarna går främst till storstäderna 
och i synnerhet till Stockholm på grund av den stora efterfråga som fi nns 
där (Ura 1999:9). Nästan var femte svensk kring 30 års ålder bodde år 
2000 i tätorten Stockholm (Amcoff  2003). 

Flyttningarna över länsgränserna är starkt koncentrerad till ungdomar 
mellan 20 och 24 år och det är större andel kvinnor som fl yttar. Den 
stora andelen kvinnor förklaras med högre kvinnligt deltagande i olika 
utbildningar. Kvinnor väljer även oftare att bo i tätorter och det är en 
trend som pågått länge. Benägenheten att fl ytta avtar enligt utredningar 
snabbt med stigande ålder (Ura 2003:1). Det totala antalet fl yttare mellan 
20 och 24 år har fördubblas under de senaste 20 åren, även åldersgruppen 
25-29 år har ökat näst intill lika mycket. Utbildningssatsningar i samhället 
har ökat och därmed har antalet studierelaterade fl yttningar ökat. Det 
innebär att allt fl er yngre fl yttar. Mellan år 1994 och 2000 fördubblades 
dessa fl yttningar. Den demografi ska utvecklingen i landet har dessutom 
förutspått en stabil ökning av antalet ungdomar under rådandet 
decennium, något som talar för en ökad geografi sk rörlighet. För 2010-
talet förutspås en motsatt utveckling med färre ungdomar i befolkningen 
och därmed en minskad rörlighet (Ura 2003:1).  
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6.1.2 LIVSMILJÖ OCH RELATIONER
De övriga orsakerna till fl yttningar har att göra med livsmiljö, sociala 
relationer, utbildning, spännande platser osv. Flyttmönstren är en 
mycket komplex fråga då allt inte kan härledas till urbaniseringen. 
Flyttmönstren är enligt Erik Westholm, en av redaktörerna i boken Att 
leva med befolkningsförändringar - demografi ska utmaningar och kommunernas 
handlingsutrymme (2004), ganska mosaikartade och sker för att vissa 
platser lockar mer än andra. Det är därför av stor vikt att förstå dessa 
mönster i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Relationer och nätverk 
är enligt Westholm en framtidsfråga för kommunerna då återfl yttningen 
av utbildade unga till stor del beror på att vissa relationer fi nns på 
den platsen. Utfl yttning av unga kan fresta på ortens hållbarhet men 
fl yttningar kan även ses som viktig förnyelsekraft. Genom återfl yttning 
får orter utan högre utbildning tillgång till kompetens.    

Genom åren har det främst varit människor i 20-årsåldern som fl yttat 
till storstäderna och vid 30-årsåldern har fl yttningarna gått till landet. 
Utifrån denna trend borde den regionala omfördelningen av befolkningen 
påverkas av hur den svenska befolkningens ålderstruktur ser ut. I slutet 
av 1960-talet skedde en kraftig befolkningskoncentration och tillväxt i 
storstäderna. Det var vid denna tidpunkt som 40-talisterna fyllde 20 år och 
antalet unga var rekordstort. Runt år 1980 balanseras fl yttningsstatistiken 
och det var 30-åringarna som var den fl yttande åldersgruppen. År 
1995 inträffade den senaste vågen av kraftig befolkningskoncentration 
och de följande 5 årens utveckling kan jämföras med 1960-talets. 
Dock skiljer sig ålderstrukturen. Andelen 20-åringar var ovanligt liten 
och dessutom minskande, den åldersgrupp som traditionellt sett är 
de som fl yttar till städerna. Åldersstrukturen kan knappast förklara 
befolkningskoncentrationen i detta fall. En förklaring kan vara förändrade 
fl ytt- och bosättningsmönster samt att dagens befolkning väljer att bosätta 
sig på andra platser än tidigare generationer (Amcoff  2003). Enligt Jan 
Amcoff, författare till rapporten Regional befolkningsomfördelning bland unga 
och gamla (2003), är migrationsforskare överens om att preferenserna för 
boende blir en allt viktigare förklaring till fl yttningar. Även etnologisk 
forskning hävdar att boendet har haft allt större betydelse i människors liv 
under 1900-talet. Den ökande benägenheten till att pendla innebär även att 
platser inte är beroende av någon direkt tillgång till arbete och försörjning 
för sin överlevnad. Kanske kan denna trend vara ett botemedel mot den 
åldersegregering som annars gör befolkningsstrukturen ojämnt regionalt 
fördelad. Den ålderssegregeringen som leder till att vissa kommuner har 
skyhöga vårdkostnader som är svåra att klara av på grund av en allt mer 
åldrande befolkning och brist på skattebetalare (Amcoff  2003). Även 
Richard Florida som skrivit boken Den kreativa klassens framväxt (2006) 
hävdar efter genomförda intervjuer att val av bostadsort beror på val av 
livsstil. Florida genomförde fallstudier i staden Pittsburgh i USA med 
syfte att studera mekanismerna i innovationskluster. Intervjuerna som 
behandlade val av livsstil och bostadsort visade att de fl esta i första hand 
valde bostadsort utifrån vilken livsstil de önskade sig. De livsmiljöer som 
lockade fl est av de tillfrågade var de med ett välutvecklat kulturliv på 
gatunivå och en god tillgång till naturmiljöer för rekreation (Vägverket 
2005).
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6.2 ARBETET UTE I SVERIGE
Under år 2006 och 2007 hade Glesbygdsverket i uppdrag att kartlägga 
strategier för breddning av befolkningsunderlaget i Sveriges gles- och 
landsbygder. Kartläggningen fi nns redovisad i rapporten Kartläggning av 
strategier för att öka befolkningen i kommuner och regioner (2007) och bygger 
på fakta inhämtad från en webbenkät till alla 232 kommuner utanför 
de tre storstadsområden och alla 21 länen/regionerna. Svarsfrekvensen 
blev 65 % från kommunerna och 67 % från länen/regionerna. Av de 
150 kommuner som svarade uppgav 144 av dem att de arbetade med 
att försöka öka befolkningsunderlaget i kommunen. De övriga 6 
kommunerna påstod sig inte ha tillräckligt med resurser, att det inte fanns 
några lediga bostäder samt att de redan hade tillräckligt stor befolkning. 

De viktigaste motiven till att öka befolkningen var enligt enkätsvaren att 
öka befolkningen i allmänhet samt att öka företagandet, se redovisning 
till vänster. När det gäller behovet av yrkesutbildad arbetskraft skiljer 
sig glesbygdskommunerna från övriga kommuner. De uppgav i högre 
grad ökad yrkesutbildad arbetskraft som motiv till insatserna än andra. 
Kommunerna hade även möjlighet att uppge andra motiv till sitt arbete 
för en ökning av befolkningsunderlaget. Av de 13 kommuner som 
angav annat motiv uppgav de fl esta att arbetet skett för att förbättra 
skatteunderlaget för att kunna säkra befi ntlig samhällservice och för att 
kunna utveckla nya verksamheter. En kommun angav att rivningar har 
skett av tomma lägenheter för att kunna bygga nya där människor vill 
bo. 31 kommuner angav att det fanns en landsbygdsrelaterad aspekt på 
deras arbete. Argumenten till varför det fanns en landsbygdsaspekt var 
enligt kommunerna att deras avsikt var att påverka den demografi ska 
utvecklingen, bibehålla underlag för service och skola, fylla tomma 
bostäder samt behålla det öppna landskapet. 

Exempel på konkreta handlingar för att öka befolkningsunderlaget som 
kommunerna själva angav var att ta emot invandrare till vissa delar av 
kommunen, bygga generationsbostäder, marknadsföra särskilda områden, 
locka med unika boendemiljöer, kartlägga tillgängligt boende för att ge 
möjlighet att prova på att bo på landsbygden samt att bedriva särskilt 
fördjupningsarbete i översiktsplanen m.m. Den insats som fl est län och 
kommuner ägnade sig åt var marknadsföring t.ex. genom att erbjuda 
attraktiva livs- och boendemiljöer. Flertalet kommuner och län som 
deltagit i undersökningen arbetar med många olika aktiviteter men det är 
marknadsföring som dominerar och då främst bland tätortskommunerna. 

Rangordning av moti v ti ll att  öka 
befolkningsunderlaget 
hos svenska kommuner. 
1. Öka befolkningen i allmänhet
2. Öka företagandet
3. Förbätt ra åldersstrukturen
4. Behov av yrkesutbildad                            
    arbetskraft 
5. Behov av akademisk arbetskraft 
6. Behov av arbetskraft  allmänt
7. Öka befolkningen utanför 
    tätorter
8. Ökad internati onell mångfald
9. Utjämna snedvriden 
    könsfördelning
10. Fylla tomma bostäder

Källa: Glesbygdsverket

Åre Kommun lockar infl ytt are bland 
annat genom att rakti va boendemiljöer, 

reklam i media och turistsatsningar.
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Rangordning av akti viteter som 
svenska kommuner gör för att  öka 
befolkningsunderlaget. 
1. Marknadsför kommunen
2. Erbjuder att rakti v livs-/
  boendemiljö
3. Tillhandahåller att rakti va tomter
4. Turistsatsningar
5. Arbetar mot särskild målgrupp
6. Avsätt er medel i budgeten
7. Tillhandahåller infl ytt arservice
8. Reklam i media
9. Möten, konferenser, kongresser
10. Har särskild tjänsteman avsatt 
11. Marknadsföring mot landsbygd
12. Direkt kontakt med andra 
   länder
13. Uppmuntran ti ll barnafödande/
   adopti on
14. Annat

Källa: Glesbygdsverket
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Marknadsföringen går ut på riktade aktiviteter med allmänt hållna 
argument som kan passa de fl esta, t.ex. attraktiv livsmiljö. Andra vanliga 
metoder är att erbjuda attraktiva tomter. Glesbygdskommuner erbjuder 
dock inte tomter  i samma utsträckning som tätortskommunerna. Kanske 
beror det på att tomter fi nns där det efterfrågas eller att det inte fi nns 
beredskap att erbjuda byggklara tomter. Turistsatsningar anges även 
som en del i arbetet att bredda befolkningsunderlaget. Så många som 
11 kommuner uppger även att de ger familjer uppmuntran/hjälp att öka 
antalet barn. En aktivitet som uttalat riktar sig till att jämna ut den skeva 
åldersstukturen. 
Enligt undersökningen hade 96 av 139 kommuner en handlingsplan 
eller liknande för deras arbete med att öka befolkningsunderlaget. Vissa 
kommuner hade strategier och tankar formulerade i speciella program 
eller riktade projekt. De fl esta kommuner hade sina strategier som en del 
i ett annat större program eller projekt, som t.ex. i översiktsplanen, planer 
för tillväxt, sysselsättning och näringsliv, visioner osv. 

De resultat som de fl esta av kommunerna i undersökningen noterade 
utifrån sitt arbete var färre lediga bostäder och ökat antal företag. 
Glesbygdskommunerna uppgav mindre befolkningsökning än de mer 
tätortsnära kommunerna. De uppgav istället färre antal utfl yttade som 
resultat.   

6.2.1 LEADER
Leader är en metod för landsbygdsutveckling och är ett av EU:s så 
kallade gemenskapsinitiativ som syftar till utveckling av landsbygden. 
För Leader-metoden är trepartnerskapet grundläggande. Det innebär att 
personer från privat, ideell och offentlig sektor samarbetar. Arbetssättet 
leder till andra och ofta större resultat än om var och en hade arbetat för 
sig samt skapar på många håll samverkan som lever vidare långt efter det 
att projektet avslutats (Glesbygdsverket). 

att rakti v som kan locka många

Källa: Nati onalencyklopedin

LEADER Liaisons Entre Acti ons de 
Développement de I´Economie Rurale, 
länkar mellan åtgärder som syft ar ti ll att  
utveckla landsbygdens ekonomi.

Källa: Glesbygdsverket
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Karta över Leader+ 
områden i Sverige under 
programperioden 2000-2006

1. Leader+ Blekinge E-bygd i gränsland
2. Carpe Mare
3. Leader+ Gotland
4. Kärnan i Västra Götaland
5. Smålandsgruppen
6. Astrid Lindgrens hembygd
7. Leader+ Sjuhärad
8. Våg 21
9. Intryck Hälsingland
10. Kustlandet
11. Leader+ Nedre Dalälven
12. Leader+ Sommenbygd

Källa: Glesbygdsverket
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I samband med inträdet i EU år 1995 fi ck regionala och lokala aktörer 
tillgång till de europeiska strukturfonderna som sammanlagt innehåller 
en tredjedel av EU:s budget. Fonderna driver sin verksamhet genom 
olika program som löper i sjuårsperioder. Sverige har deltagit i tre 
sådana perioder; 1993-1999, 2000-2006 och 2007-2013 (Andersson et al 
2008). Under programperioden 2000-2006 hette metoden Leader+ och 
under tidigare perioder har projektet kallats LEADER och LEADER II 
(Glesbygdsverket). 

Leader+ fanns i alla länder inom EU och i Sverige bedrevs arbetet i 12 
områden i södra och mellersta Sverige. Arbetet i Leader-områdena leds 
av lokala aktionsgrupper, LAG-grupper, som består av representanter 
från privat, ideell och offentlig sektor. LAG-gruppen har till en början 
arbetat fram en utvecklingsplan för det egna området utifrån en analys 
av områdets lokala förutsättningar. Därefter har en av fyra så kallade 
åtgärder valts ut. Den valda åtgärden är den åtgärd som gruppen 
anser bäst passar området och åtgärden blir områdets utvecklingstema 
(Glesbygdsverket). LAG-gruppen får en summa pengar, en så kallad 
pott, där EU-pengar kan ingå men också nationell medfi nansiering i 
form av offentliga pengar och medel från näringslivet, privatpersoner 
eller organisationer. De privata bidragen består oftast av ideellt arbete. 
LAG-gruppen får själva bestämma vilka projekt som ska få medel ur 
denna pott. LAG- grupperna länkas samman i ett nationellt nätverk som 
sprider information och underlättar kontakterna med Leader-områden i 
övriga Europa (Glesbygdsverket).

På Kössö i Göteborgs södra skärgård förvandlades det tomma gamla 
skolhuset till en förskola genom ideellt arbete och en nära dialog med 
kommunen. Arbetet fortsätter och med barnomsorg på ön kan servicen 
fortsätta att utvecklas och skapa en grund för att locka fl er åretruntboende 
till ön (Glesbygdsverket). Projektet på Kössö är bara ett av många Leader 
projekt runt om i Sverige.
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 6.2.2 HELA SVERIGE SKA LEVA!
Som en reaktion på de regionala obalanserna och kommun-
sammanslagningarna växte Byarörelsen fram som en demokratisk 
folkrörelse. Genombrottet för Byarörelsen kom under 1980-
talet i samband med kampanjen Hela Sverige ska leva! där Sveriges 
Hembygdsförbund samlande folkrörelserna. Den statliga Glesbygds-
delegationen manade myndigheterna till samarbete för landsbygdens 
utveckling. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva bildades år 1989 
som en fortsättning på landsbygdskampanjen med syfte att arbeta 
för landsbygdens utveckling ur ett lokalt perspektiv. Våren 2007 bytte 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva namn till Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva när organisationen blev en medlemsorganisation (Hela 
Sverige ska leva 2009).

Organisationen är en ideell förening vars medlemmar består av Sveriges 
cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper samt ett fyrtiotal organisationer 
som på olika sätt är engagerade i landsbygdsutveckling. Varje län har 
länsbygderåd som är bildade av de lokala grupperna. Länsbygderåden 
stöttar grupperna, ger råd och stöd samt samordnar och driver 
gemensamma frågor i länet. På kommunal nivå fi nns det även grupper 
organiserade i kommunbygderåd för att driva gemensamma frågor (Hela 
Sverige ska leva 2009).

Organisationen har 40 betalande medlemsorganisationer och regeringen 
har anslagit 12 miljoner för år 2008, 14 miljoner för år 2009 och 15 
miljoner för år 2010. I Stockholm fi nns organisationens kansli som 
håller i kontakter, administration och information (Hela Sverige ska leva 
2009).
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Befolkningsförändringar sker långsamt men i ganska förutsägbara 
mönster. Kunskapen om befolkningen är därför en nyckel till 
handlingsfrihet för att närma sig möjligheten att påverka hur samhället 
faktiskt utvecklas (Westholm red. 2004). För 10-20 år sedan var det 
vanligt att kommunpolitiker i landsbygdsregionerna försökte motverka 
utfl yttningen av unga. Att behålla dem sågs som den bästa metoden mot 
avfolkning och stagnation. Nuförtiden är det självklara förhållningssättet 
att ungdomarna måste iväg för att utbilda sig och få erfarenheter av andra 
miljöer (Westholm. red 2004).

I följande kapitel tas några fenomen eller metoder upp som kan ha en 
positiv inverkan på en stagnerande ort eller kommun. Dessa metoder 
har identifi erats under arbetets gång och utgör tillsammans med det 
avslutande kapitlet arbetets resultat. 

7.1 REGIONFÖRSTORING
Regionförstoring är en direkt följd av att pendlingen över kommun-
gränserna ökar kraftigt. När tidigare separata lokala arbetsmarknads-
regioner knyts ihop till en ny större region genom ökad pendling uppstår 
en vidgad lokal arbetsmarknad eller en funktionell regionförstoring. 
Under de senaste årtiondena har en radikal regionförstoring ägt rum 
i vårt land. Regionförstoringen har emellertid inte gått lika fort i alla 
delar av landet. Orsaken till att regionförstoringen inte gått lika snabbt 
i Norrlands inland som i de mer tätbefolkade delarna av landet, är att 
avstånden till arbetsplatser i angränsande regioner ofta är för långa för att 
det ska vara realistiskt att pendla dagligen. Stabiliteten i pendlingsmönstret 
i den delen av landet beror även på bristen av närliggande stora tätorter 
med ett varierat och expansivt näringsliv som kan fungera som magneter 
på arbetskraften (Nutek 2001).  

Regionförstoring eller befolkningsökning i en region, kan uppnås på två 
sätt. Det kan antingen ske genom infl yttning, dvs. traditionell urbanisering 
eller genom ökad arbetspendling, så kallad funktionell regionförstoring 
(Nutek 2001). Om man genom regionförstoring underlättar för pendling 
och rörlighet i regionen garanteras tillgången till befolkningsunderlag för 
handel, offentlig- och privat sektor (Korpi red. 2004).

Regionförstoring har främst skett under två perioder i historien som ställt 
helt olika krav samhällsbyggandets organisation. Under industrialismens 
första hundra år fl yttade människor till städerna. Det gällde då att öka 
tillgängligheten genom att minska avstånden mellan olika företag, 
arbetsplatser och boende vilket ställde stora krav på stadsplaneringen. När 
privatbilismen slog igenom på 1960-talet uppstod nya möjligheter till en 
ökad tillgänglighet och fl exibilitet. Under den tid som bilen varit den vik-
tigaste regionförstoraren har den mer detaljerade lokaliseringen av olika 
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verksamheter skötts av individuella exploatörer. Det har i kombination 
med bilens rörlighet lett till det utspridda bebyggelsemönster som vi 
kallar för ”urban sprawl” (Nutek 2001).

Enligt Erik Westholm, redaktör i boken Att leva med befolkningsförändringar 
(2004), visar utredningar att ortens storlek inom regionen har stor 
betydelse. Att regioner med en tydlig huvudstad klarar sig bättre än en 
region med en mer jämnt fördelad ortsstruktur. Men det fi nns även 
forskare som hävdar att ekonomin i framtiden blir mindre knuten till 
ortsstorlek och befolkningsunderlag då vissa aktiviteter kommer länkas 
till den globala ekonomin (Westholm 2004). Martin Korpi, även han 
redaktör i samma bok, hävdar att mycket talar för att en starkare huvudort 
hjälper en region att totalt sett bibehålla en bredd i näringsliv och skapar 
ett större utbud av varor och tjänster. Om investeringarna sprids på 
många orter fi nns det risk att ingen av dem blir tillräckligt starka vilket 
kan leda till en försvagning av regionen som helhet. Detta talar dock inte 
mot att lokala initiativ kan vara viktiga för utvecklingen av orten, men 
understryker vikten av att försvara huvudorten. En större stad innebär 
även enligt Korpi att omkringliggande mindre orter har större möjlighet 
att utvecklas positivt (Korpi red. 2004).

Regionförstoringar kan gynna vissa orter men den har även fl era 
negativa effekter och begränsningar. För vissa kommuninvånare är 
regionförstoringen ett alternativ till fl yttning och kan ge ett större 
kundunderlag för servicen i kommunen. Samtidigt begränsar avstånden 
och dagens transportmedel i vissa fall möjligheterna till daglig pendling. 
Konfl ikter uppstår även mellan transportsätt och miljöfrågorna. Målen för 
hållbar utveckling måste kunna tillämpas i processen av regionförstoring. 
Regionförstoring i allför stor skala har även en döende landsbygd som 
följd.

7.2 SAMVERKAN
Förändringar i samhället har gjort det nödvändigt för landets kommuner att 
samarbeta både med varandra och med statliga och ideella organisationer 
i och utanför kommunens gränser. Det har inneburit att kommunerna 
blivit alltmer aktiva i olika typer av nätverk. Kanske är vi på väg mot ett 
mer fl exibelt kommunsystem där kommens gränser varierar mellan olika 
frågor och över tiden (Westholm red. 2004). 
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Sven-Erik Bucht utsågs år 2007 
ti ll årets svensk av ti dningen Fokus 
med moti veringen: ” Sven-Erik Bucht 
gjorde det som få människor förmår 
– han vände på perspekti ven. Han 
har i sin roll som kommunalråd varit 
drivande i att  utveckla en region 
över nati onsgränserna. Sven-Erik 
Buchts visionära insatser påverkar 
såväl människors framti dstro som 
möjligheterna ti ll jobb och ti llväxt i det 
som idag blivit ett  av Sveriges mest 
vitala områden.”

Emma Härdmark, ti dskrift en Fokus 14 
december, 2007

I detta avseende framträder två typer av samverkan. Den ena är inriktad på 
ökad ekonomisk effektivitet med gemensam förvaltning av obligatoriska 
uppgifter som skola, socialtjänst och räddningstjänst. Den andra typen 
handlar om att utveckla verksamheter som inte är obligatoriska, som 
näringslivsutveckling, lobbying, turism och marknadsföring (Gossas red. 
2004). Samarbete mellan kommuner vid marknadsföring är en vanlig 
strategi. Turistisk marknadsföring är ett exempel där olika regionala 
konstellationer lockar turister till en region genom samverkan mellan 
fl era kommuner, t.ex. skärgården, Astrid Lindgrens Småland, Höga 
Kusten, Siljansbygden och Västkusten (Andersson et al 2008). 

Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda, föreläste under 
Landsbygdskonferensen i Emmaboda 2008 om vikten av att våga tänka 
över gränserna och att vara annorlunda. Haparanda och Tornio är 
tvillingstäder och de skiljs åt av Torne Älv. Städerna ligger på gränsen 
mellan Sverige och Finland längt upp i Bottenviken. Inom en radie på 13 
mil bor cirka en halv miljon människor och inom samma radie fi nns fl era 
välkända företag som Lapin Kulta, LKAB, Nokia m.fl . I beskrivningen 
av kommunen berättade Bucht om en stad som tidigare varit avskuren 
på mitten av taggråd intill älvens strand med en bevakad bro som enda 
förbindelse till andra sidan. En stad där det fortfarande fanns nedgrävda 
kanoner riktade mot grannlandet så sent som år 1995 (Bucht m.k. 2008-
10-22). 

Mitt på gränser pågår idag ett unikt projekt där städerna tillsammans 
bygger ett gemensamt stadsdelscentrum med handel, bostäder, ut-
bildning, samhällservice, arbetsplatser, kultur och fritid från två länder 
(Haparanda 2009). Ikea i Haparanda-Tornio är även Sveriges tredje 
största Ikea-varuhus och var tvungna att expandera redan efter 10 
månader. När Sven-Erik blev ifrågasatt hur han kunde tro att Ikea 
skulle vilja etablera sig i regionen vände han uppochner på kartan över 
Norden. Haparanda-Tornio blev då mittpunkten av Norden istället för 
Stockholm. Regionen har ett marknadsupptag på 1,2 miljoner männ-
iskor inom en timmes bilresa i omkrets och över gränsen passerar årligen 
12-13 miljoner bilar, en siffra som kan jämföras med de 5 miljoner som 
passerar över Öresundsbron per år. Enligt Bucht är det inte så konstigt 
att företaget valde Haparanda-Tornio eftersom de inte tänker på gränsen 
och ser möjligheterna istället för problemen (Bucht m.k. 2008-10-22).

Idag samverkar de två städerna på många olika områden, gemensam 
grundskola, språkskola, varmvattenförsörjning, ambulans och brandkår, 
fritidsanläggningar m.m. (Bucht m.k. 2008-10-22). 
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Annanism
Det var en gång fyra personer som 
hett e Många, Någon, Någon Annan och 
Ingen.

Det fanns ett  vikti gt jobb som skulle 
göras, och Många skulle ta tag i dett a.

Någon Annan skulle kunna ha gjort det 
men Ingen gjorde det.

Någon blev förbannad för det var ju
fakti skt Mångas jobb.

Många tycke nu att  Någon Annan skulle 
ha gjort något åt det, men Ingen förstod 
att  Många fakti skt borde ha gjort det.

Det slutade med att  Många skyllde på
Någon Annan när i själva verket Ingen 
kunde skylla på Någon.

Karl-Erik Nilsson moderator 
Landsbygdskonferensen Emmaboda 
2008

METODER FÖR ATT HANTERA BEFOLKNINGSMINSKNING

7.2.1 SAMVERKAN KRING LOKAL UTVECKLING
På den lokala nivån fi nns byalag, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, 
intresseföreningar m.m. som engagerar tusentals människor runt om i 
landets gles- och landsbygder. Det är invånarna själva som är bygdens 
kraft och de som dagligen utför ett stort utvecklingsarbete runt om i 
landet (Glesbygdsverket 2008). 

I Sverige fi nns även 24 länsbygderåd som fyller en viktig funktion vid 
samarbetet mellan lokala utvecklingsgrupper, olika offentliga aktörer 
och som stöd till de lokala utvecklingsgrupperna. Länsbygderådet i Väst-
manland beskriver enligt Glesbygdsverkets rapport Exempel på samverken 
kring lokal utveckling (2008) begreppet lokala utvecklingsgrupper som 
”det samlade namnet på byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper 
som arbetar med bred förankring och ett utvecklande perspektiv på 
sin bygd”. Enligt Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en lokal 
utvecklingsgrupp en grupp som har öppet medlemskap för alla inom 
gruppens arbetsområde, är politiskt och religiöst obunden, har ett 
demokratiskt arbetssätt samt arbetar med sin bygds framtid och utveckling 
ur ett helhetsperspektiv (Glesbygdsverket 2008).

Den lokala nivån kallas även i vissa sammanhang för den fjärde 
planeringsnivån och får olika stort utrymme i olika delar av landet. 

Det fi nns många fördelar med lokal utvecklingsplanering, bland annat 
ger det långsiktighet och kontinuitet i bygden om vad man ska satsa på 
och om vad som kan utvecklas. Lokala utvecklingsgrupper underlättar 
också för kommuner och länsstyrelser/regioner när de ska ta fram 
kommunala och regionala strategier och bidrar till en mer sammanlänkad 
planeringskedja (Glesbygdsverket 2008).

I Glesbygdsverkets rapport Exempel på samverkan kring lokal utveckling 
(2008) är slutsatsen utifrån några studerade exempel på samverkan ute 
landet att underifrånperspektivet är en röd tråd för arbetet. Kommunerna 
och mötet mellan människor är viktigt och fördelarna med lokal 
utvecklingsplanering är många. Om kommunen har tillgång till lokala 
utvecklingsplaner och en dialog med de olika utvecklingsgrupperna kan 
den kommunala planeringen både bli mer förenklad och effektiv samtidigt 
som den förankras direkt hos folket (Glesbygdsverket 2008).

7.3 INVANDRING
Invandring kan i stagnerande kommuner vara ett sätt att lindra en 
negativ befolkningsutveckling. Invandrare från andra länder kan bidra 
med arbetskraft, kunskap, skatteunderlag, engagemang för service och 
branscher.

Glesbygdsverket hävdar i sin skrift Integration och regional utveckling (2005) att 
invandring till landsbygden är en liten del men bör få större uppmärksamhet 
inom satsningar och forskning. Inom integrationsforskningen är det 
storstadsperspektivet som dominerar. Detta beror främst på att större 
delen av de utlandsfödda personerna i Sverige bor i storstadsområdena 
(Glesbygdsverket 2005). 

De invandrare som lämnar storstäderna för att bosätta sig i 
glesbygdskommuner är enligt Glesbygdsverkets utredningar invandrare 
som vistats i Sverige i många år. Nykomna invandrare bosätter sig allt 
oftare i storstäderna. Utredningarna visar även att invandrare som 
bryter mönstren och fl yttar till glesbygdskommuner har oftare en högre 
sysselsättningsnivå och möjligheterna att bli en del av det svenska 
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samhället är bättre i mindre kommuner. I glesbygder är det oftare lättare 
att knyta kontakter eftersom den sociala kontrollen är större. Integration 
är dock ömsesidig. Både infl yttare och boende måste vara med och bidra 
för att integrationen ska fungera (Glesbygdsverket 2005). Även Roger 
Andersson har i en analys publicerad av Integrationsverket (Anderson 
2004) konstaterat att invandrare som lämnar storstäderna för ett liv i 
mindre kommuner klarar sig bättre än de som stannar kvar.

Sverige måste bli bättre på att utnyttja den resurs som invandrarna utgör. 
Det handlar bland annat om att värdera akademisk utbildning från 
utlandet på liknande sätt som svensk utbildning så att resurserna i form 
av arbetskraft kan tas till vara. Att underlätta processen för att starta nya 
företag och verksamheter i de kommuner där verksamheter annars dött 
är ett sätt att få igång en levande ort. De nya idéerna, initiativen och 
engagemanget från invandrare är en resurs som Sveriges kommuner kan 
och bör lägga mer energi på. Ett bra försök är Göteborgsprojektet från 
Ragunda som berördes i föregående avsnitt. 

7.4 ATT SÄLJA EN KOMMUN
Det fi nns knappast någon kommun idag som inte har en strategi för 
att profi lera och marknadsföra sig. Genom att framstå som attraktiv är 
målet att locka turister, infl yttare och företag. Marknadsföring av platser 
har blivit populärt just för att sätta regioner på kartan. Olika regionala 
och lokala symboler välj ut och regionen avgränsas tydligt för att skapa 
en unik profi l för just det specifi ka området. Konkurrensen har även 
hårdnat av den rådande regionalpolitiken inom Sverige och EU vars 
central idé handlar om att regionerna själv ska konkurera om resurser. 
Det ska i förlängningen leda till tillväxt och profi lering även på den 
globala marknaden (Andersson et al 2008).

När en plats ska marknadsföras väljs ett fåtal aspekter, identiteter och 
egenskaper ut för att bilden ska bli så entydig som möjligt. Eventuella 
dåliga egenskaper tas bort och de positiva stärks. Arbetsmetoder för plats-
marknadsföring är hämtat från företagsvärlden och bygger på samma 
principer. Platsen blir till en form av stereotyp produkt som i vissa fall kan 
tyckas dölja platsernas riktiga identitet och mångfald. Bilden av platsen 
eller kommunen knyts ofta till en redan etablerad positiv föreställning 
av området som natur, historia eller storstad. Det förekommer även att 
regioner marknadsförs i relation till anda platser för att markera något 
gemensamt eller som de vill tillhöra (Andersson et al 2008).

Enligt studier genomförda av Glesbygdsverket är kommunernas 
marknadsföringsstrategier ofta allmänt hållna för att passa en så 
stor målgupp som möjligt och blir oftast en uppradning av positiva 
egenskaper. Kommunernas resultat har även visats sig vara svagt vilket 
kan förklaras med att arbetet riktat sig till en alltför bred målgrupp. De 
fl esta kommunerna har riktat in sig på barnfamiljer med hög utbildning 
och möjlighet till distansarbete för att vara säkra på att arbetet ska ge 
resultat (Glesbygdsvereket 2007).

7.5 VÄRVNING
Värvning innebär i detta avseende särskilda aktiviteter för att få invånare 
att bosätta sig i en speciell kommun (Glesbygdsverket 2005). För att 
värva nya invånare lockar kommunerna, som tidigare nämnts i kapitel 
6, med attraktiva boendemiljöer, en rik fritid, turistsatsningar m.m. Vissa 
av dessa aktiviteter riktar sig till en speciell målgrupp. Motala kommun 
har i sin marknadsplan formulerat ett mål om att öka infl yttningen till 
kommunen för att öka skatteintäkter och locka kompetent personal 
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till arbetsplatserna. Målgruppen är personer i ådern 25-38 år som 
är bosatta i Mellansverige. Genom att dela in målgruppen i mindre 
grupper, t.ex. återvändare, storstadströtta, arbetspendlare, arbetssökande 
m.fl . ska personerna bli medvetna om Motala som bostadsort samt att 
50 personer ur varje målgrupp ska fl ytta till kommunen. Genom att 
defi niera målgruppen tydligt kan värvningsarbetet effektiviseras och 
marknadsföringen förenklas för att nå rätt målgrupp (Glesbygdsverket 
2007). 
Ett annat sätt att värva nya invånare är marknadsföringskampanjer 
i storstäderna. Oskarshamns kommun har genom marknadsföring i 
Stockholm i kombination av informationsbrev och återträffar arbetat för 
att locka fl er till kommunen (Glesbygdsverket 2007).   

Flera projekt med syfte att värva personer med utländsk bakgrund har 
genomförts runt om i Sverige. Ragunda kommun i Medelpad påbörjade 
i januari 2004 ett projekt i samarbete med storstaden Göteborg. 
Projektet gick ut på att locka invånare från arbetslöshet, bostadsbrist 
och integrationsproblem i Göteborg till arbetskraftsbrist och tomma 
lägenheter i Ragunda kommun. Syftet var att skapa förutsättningar för 
invandrare boende i Göteborgs förorter att utbilda sig inom bristyrken 
i Ragunda och att integreras i det svenska samhället. Processen genom-
fördes i olika steg där bland annat resor till Ragunda ingick. Det femte och 
sista steget innebar fl ytt till Ragunda och studiestart för de intresserade. 
Vid en genomgång av resultat i augusti 2007då några månader återstod 
hade 21 vuxna och 11 barn fl yttat, varav fyra hade valt att fl ytta tillbaka 
till Göteborg (Glesbygdsverket 2007). 

I andra delar av Sverige har man även lyckats locka till sig infl yttare genom 
värvning direkt i utlandet. Mäklare i Värmland har bland annat lockat 
till sig holländska husköpare genom marknadsföring i Nederländerna. 
Även Borgholms kommun har arbetat aktivt med att värva holländare 
(Glesbygdsverket 2007).  

Ale En stark del av Göteborg
Avesta Att rakti va Avesta
Berg Möjligheternas kommun 
Borås Storstadens utbud och småstadens närhet
Enköping Sveriges närmaste stad
Fagersta Här får du livsti d
Gagnef Mötesplats mitt  i Dalarna
Gnosjö Livskvalité för alla
Hallstahammar Bo Hos Oss
Hultsfred Musikkommunen
Hylte Sveriges första vildmark
Kalix Där älven möter havet
Karlsborg Sveriges reservhuvudstad
Krokom En bra del av Jämtland
Kumla En blomstrande kommun
Oskarshamn Kommunen med energi
Sigtuna Alla ti ders mötesplats
Skurup When in Europe don’t miss Skurup
Stockholm The capital of scandinavia
Sävsjö Barnvänliga Sävsjö
Vaxholm Skärgårdens huvudstad
Vingåker En promille kan inte ha fel!

Urval av olika kommuners 
marknadsförings slogans. 
Källa: Respekti ve kommuns hemsida 
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Allt handlar i grund och botten om överlevnad. Människor förändras 
och samhället likaså. Människorna bygger samhället och ser de ingen 
anledning att tillbringa sin tid där kan inte samhället fungera. De samhällen 
som bygger upp våra svenska kommuner har tillkommit av människor 
för människor. Att nedläggningar sker och invånarna fl yttar från orter 
är tragiskt men det är en del av samhällets utveckling. En verksamhet 
upphör för att ett syfte inte längre gick att uppfylla. Kunderna var kanske 
för få eller produktionen för dyr. Alla kämpar vi för att överleva och 
verksamheter kan inte drivas olönsamt hur länge som helst i väntan på 
en vändning. Många har blivit upprörda över samhällets förändringar 
genom åren. Kanske kommer vi i framtiden att se tillbaka på de orter 
som fi ck förfalla med förfäran över att ingen bevarade dem för framtiden. 
Någon måste trots allt vara beredd att lägga ner pengar och energi för 
att det ska göras. En balansgång mellan att hålla kvar och bevara det 
gamla eller att satsa på det nya framträder. Den optimala lösningen är en 
kombination av de båda och en för framtiden allt viktigare frågeställning. 
Att utveckla och ta tillvara på det befi ntliga men även i vissa fall planera 
för tillbakabyggnad.

8.1 TILLBAKABYGGNAD
Tillbakabyggnad innebär en omvänd stadsbyggnadsprocess där resurser 
läggs på att ta reda på hur eventuella överskott av bostäder kan användas 
och hur marken kan användas efter nedmontering. Återanvändning av 
material och plats och hur platsens nya utformning passar för omgivningen 
och dess behov. Sverige har inte haft behov av någon större form av 
tillbakabyggnad ännu men fl era exempel på nedmontering av bostadshus 
har förekommit. På nästa sida visas ett schema över de exempel som 
berörts tidigare i dokumentet, deras centrala problem samt övergripande 
förlag till åtgärd.

Tillbakabyggnad bör syfta till att främja en förbättrad och mer tilltalande 
miljö. I ett område där husen gapar tomma och husen utgör en ständig 
påminnelse om den utfl yttning som sker kan det i många fall vara positivt 
att istället anlägga en park eller ett grönområde som höjer kvaliteten 

SLUTSATSER

8Slutsatser

KAPITEL ÅTTA



53

på den offentliga miljön och är de kvarboende till godo. När det 
gäller att upprätthålla service kan samordning av verksamheter mellan 
fl era grannkommuner vara ett alternativ för att hålla nere kostnader. 
Samordning är ingen direkt lösning för att motverka stagnation men en 
metod för att göra det möjligt för de som önskar att bo kvar.

8.2 URBANISERINGENS KRAFTER
Urbaniseringens krafter har alltid varit starka och vår möjlighet att 
påverka dem är mycket begränsad. Att samhället kommer att bli mer 
polariserat och bestå av större enheter där vissa får pendla långt anser 
även jag vara en mycket trolig utveckling. De åtgärder och satsningar 
som gjorts genom historien har dels försökt motverka urbaniseringen 
samtidigt som andra förstärkt den. Lokaliseringsstöd, jämnlikhetstänk 
och tillkomsten av den offentliga sektorn verkade för att hålla tillbaka 
urbaniseringen. Samtidigt genomfördes sammanslagningar av kommuner 
för att verksamheter skulle kunna bedrivas på ett mer lönsamt sätt. En 
åtgärd helt i urbaniseringens riktning och ett tydligt bevis på att åtgärderna 
för att motverka urbaniseringen inte fungerat. Avfolkning och utdöende 
orter är komplicerade frågor och även om de rör en stor del av Sveriges yta 
berör de en förhållandevis liten del av befolkningen. Det är förmodligen 
av den anledningen som utvecklingen inom detta ämnesområde inte 
kommit längre eller varför inte fl er driver dessa frågor inom politiken. 
Det är en kamp mot urbaniseringen, en kamp som många insett är svår 
att vinna. I storstäderna har man dessutom fullt upp att hävda sig i den 
internationella konkurrensen.  

Den offentliga sektorn tillkomst var en av orsakerna till att fl ytten till 
storstäderna kunde bromsas under 1960- och 70-talet. Att det sker en 
så radikal förändring i samhällsstrukturen som kan dämpa fördelningen 
igen är mycket tveksamt. Genom historien har fl yttlassen i huvudsak 
alltid gått till stan i olika hög hastighet. Processen med att unga lämnat 
byarna för livet i stan har pågått under fl era årtionden och är en utveckling 
som med stor sannolikhet kommer att fortgå, kanske till och i snabbare 
takt än tidigare. I Sverige gäller det främst byar i Norrlands inland men 
även orter i Dalsland som uppkommit av en platsspecifi k anledning, till 
exempel för skogsbruket. Dessa orter har svårt att överleva när invånarna 
inte längre har arbetet i skogen som sin huvudsakliga försörjning. 
Detsamma gäller för de stagnerande gruvstäderna i norra Japan som likt 
vissa orter i Sverige uppkommit av en speciell anledning. Skulle det inte 
vara för platsens specifi ka naturtillgångar hade det inte funnits någon 
annan anledning att etablera en stad eller ett samhälle just där. Att vissa 
av dessa orter försvinner är en del av samhällets utveckling såvida inte 
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nya dragningskrafter kan skapas just på den platsen. Även Detroit har 
länge levt av bilindustrin som specifi k anledning. En bilindustri som nu 
prövats hårt när andra delar av världen tagit över den överlägsenhet som 
fabrikerna i Detroit länge stått för. Det är i denna situation som både 
staden och bilindustrin får anpassa sig efter omvärlden. Att försöka fylla 
ett ouppfyllt behov, hitta en ny genre eller att hänga med i utvecklingen 
av framtidens bilar.

8.3 FÖRNYELSEKRAFT TILL ORTEN
I avfolkningskommuner som har en fungerande kommunal organisation 
fi nns fortfarande ett handlingsutrymme. Flera genomförda under-
sökningar visar på att val av bostadsort alltmer handlar om val av livsstil. 
Livet i stan har alltid lockat unga och kommer förmodligen alltid att 
göra det. Att de unga ger sig iväg från hemorten och ser världen är 
nödvändigt. När de unga sedan vill bosätta sig mer permanent på en plats 
har kommunerna en möjlighet att locka tillbaka sina tidigare utfl yttade 
ungdomar. De utgör förnyelse som är nödvändigt för att orten ska kunna 
leva vidare. Finns det ett socialt kontaktnät och en positiv inställning i 
hemkommunen har kommunen ett stort försprång. Ett försprång som i 
mina ögon väger tyngre än allt annat då sociala kontakter är en av de mest 
grundläggande faktorerna för att vi människor ska trivas med livet.

Det lokala näringslivet och marknaden är också det en mycket viktig 
medverkande kraft  som påverkar utvecklingen. Näringslivet knyter orten 
till ett större nätverk och kan vara avgörande för en kommun eller ort. 
Marknadens betydelse för stagnerande orter och kommuner har dock 
inte studerats i närmare i detta examensarbete.

8.4 DEN GEOGRAFISKA RÖRLIGHETEN
Genom att underlätta för den geografi ska rörligheten genom ökad 
kollektivtrafi k kan invånare pendla istället för att fl ytta från hemorten. 
Baksidan av regionförstoringen är dock att vissa får ännu längre till 
service och handel när närbelägen service får stänga på grund av 
dragningskraften till en annan ort. Avfolkningen i landets mer avlägsna 
delar har även svårt att avhjälpas med regionförstoring då avstånden 
många gånger är för långa. Orterna kan heller inte hjälptas genom att 
kommuner går samman då avstånden till den närmaste staden består. 
Att den sortens samhällen dör ut är en utveckling som tillhör samhällts 
förändringar och en utveckling som vi till viss del måste acceptera. 

Bebyggelse inti ll huvudgatan i en av 
Jämtlands centrala orter.
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Regionförstoringen kan även anses vara motsagd ur vissa aspekter då den 
strider mot våra hållbarhetsvärderingar och en alltmer ökad efterfrågan 
på lokalt producerade varor och tjänster. Trots det kommer vi alltid att 
vara intresserade av att transportera oss för att upprätthålla våra nätverk. 
Regionförstoringen kommer med all sannolikhet att fortsätta med 
utveckling av transporter och drivmedel till hjälp. 

Inträdet i EU är ytterligare en dimension av regionalisering. Samtidigt 
som vissa kämpar för att alla delar av Sverige ska leva jobbar andra för att 
Sverige ska stå sig i konkurrensen mot andra länder. Inträdet i EU innebar 
även att delar av vårt lands styrning överlämnades till en högre nivå. Om 
det har gynnat Sverige eller inte fi nns det delade meningar om. Det som 
vid seklets början rörde sig om att samarbeta med grannbyn har idag fått 
större proportioner och utökats till ett samarbete inom en hel världsdel. 
Det fi nns självklart fördelar med att samarbeta med andra länder för att 
i sin tur konkurera med USA eller Asien men medlemskapet innebar 
även att delar av makten fl yttades från folket. Därmed blir glesbefolkade 
Sverige en glesbygd inom EU. 

8.5 RESURSEN MÄNNISKAN
Vid planering av kommuner som inte växer handlar det om hushållning 
med begränsade resurser, både mänskliga och ekonomiska resurser. Av 
de två är de mänskliga resurserna av största värde. Människorna bygger 
upp samhället, genererar skatteintäkter, startar företag och för livet 
vidare genom att skaffa barn som tar över. De mänskliga resurserna är de 
ekonomiska resurserna. 

Människorna förfogar över sociala nätverk som är grunden till det mesta. 
Så länge en ort är kopplad till någon sorts nätverk i omvärlden har den 
fortfarande en betydelse och en funktion. Det avgörande är inte om orten 
räknas som landsbygd, tätort eller storstad. Det viktiga i sammanhanget 
är nätverk som kan ge förnyelse. Förnyelse i form av företag, arbetskraft, 
kunskap, engagemang, initiativ, idéer, sociala relationer m.m. Eftersom 
samhället blir vad människorna som lever där gör det till är människor 
med idéer och energi den viktigaste förnyelsekraften. Planeringen tjänar 
därför på att ha en tydlig social inriktning med stark förankring hos 
lokalbefolkningen. Orter tjänar därtill på att ha samarbeten och utbyten 
med omvärlden som integreras och förankras hos lokalbefolkningen.  

8.6 PLANERARENS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA
I arbetet som planerare fi nns det på uppdrag av styrande politiker 
möjligheter att underlätta för invånarna att få några av sina grundläggande 
behov uppfyllda, bland annat genom att tillhandahålla bostäder och 
service. Att hålla kvar sin befolkning är en första nödvändig åtgärd för 
avfolkningskommuner men i förlängningen krävs även infl yttning för 
att orten ska kunna leva vidare och förnyas. I kommuner med åldrande 
befolkning måste det även fi nnas yngre invånare i arbetsför ålder som 
genererar skatteintäkter och kan arbeta i kommunen för att klara av den 
grundläggande servicen. Unga människor måste därför vilja bo i dessa 
kommuner och det är av stor vikt att kommunen satsar på den yngre 
åldersgruppen. 

Ett rikt föreningsliv och en tradition av att delta i olika grupper stärker det 
sociala kapitalet. Kommuner bör enligt mig starkt prioritera och underlätta 
för föreningar att bedriva sina verksamheter och se till att det fi nns 
aktiviteter för unga. Dels för att föreningslivet skapar många relationer 
samt att ungdomarna är aktiverade och inte redan i yngre tonåren har en 
fl ytt till stan som högsta önskan. Planerarens jobb tillsammans med övriga 
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tjänstemän, vars arbete inom den kommunala verksamheten sker på 
uppdrag av politikerna, blir ur denna aspekt att se till att det fi nns lokaler 
för att driva dessa verksamheter, t.ex. sporthallar, ridhus, fritidsgårdar, 
bio, konsertlokaler, caféer m.m. Det är viktigt att skapa utrymme för 
kreativitet och engagemang som kan smitta av sig. Dessa verksamheter 
bör vara startegiskt placerade och lätta att nå med kollektivtrafi k eller 
cykel. Att ungdomarna själva kan ta sig till sina fritidsaktiviteter är viktigt. 
Att det även fi nns aktiviteter för andra åldersgrupper är viktigt och kan 
medverka till att skapa en positiv inställning hos befolkningen. 

Det är viktigt att skapa utrymme för kreativitet och engagemang som kan 
smitta av sig. På uppdrag av politikerna besitter planeraren möjligheten 
att påverka inställning hos invånarna bland annat genom att förändra 
den offentliga miljön. En upprustning av de offentliga miljöerna blir 
ett för invånarna synligt tecken på viljan att förhindra stagnation. Med 
en vacker miljö runt omkring oss kan inställningen till livet och krafter 
förändras. Upprustning och bra skötsel av de offentliga miljöerna är även 
ett tydligt bevis för invånarna att de får valuta för den skatt det betalar 
samt ett tecken på uppskattning från kommunens sida. Med små medel 
kan en attityd förändras, bidra till en stolthet över den egna kommunen 
och till att identiteten förstärks. I avfolkningsorter kan det även innebära 
nedmontering av vissa hus för att skapa grönytor för rekreation och göra 
problemet med tomma bostäder mindre påtagligt. Första intrycket för 
besökare spelar även det en stor roll. Alla tillfälliga besökare är potentiella 
infl yttare. Positiva invånare är även de bästa ambassadörerna för den egna 
kommunen. Den så kallad mun till mun metoden har tidigare bevisats 
vara den bästa reklamen. En form av marknadsföring som utnyttjas i 
många andra sammanhang.

De sociala nätverken och de positiva orden om kommunen kan båda vara 
metoder för att locka till sig nya invånare, investerare och arbetstillfällen. 
För att dessa sedan ska kunna få sina behov uppfyllda är planerarens roll 
tillsammans med politikerna att se till att det fi nns tillgängliga lokaler, 
bostäder och byggklara tomter. Till valet av bostadsort fi nns många 
faktorer. Planeraren har en möjlighet att förbättra förutsättningarna för att 
alla som önskar ska ha en möjlighet att bosätta sig i kommunen. Genom 
att se till befolkningsstruktur och bostadsbestånd anpassa tillgången 
på bostäder till efterfrågan. För att locka en befolkning spridd över alla 
åldersgrupper är det viktigt att skapa bostäder i olika upplåtelseformer, 
storlekar och lägen. Många äldre bor fortfarande kvar i stora villor i 
områden där barnfamiljer är i behov av större hus. Där krävs det rörelse i 
fl yttkedjan för att få loss bostäder där nya invånare kan fl ytta in. Genom 
att ha en så kallad bostadsförsörjningsprogram kan utbudet av bostäder 
identifi eras och anpassa till efterfrågan. Enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvars första paragraf  ska ”varje kommun planera 
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen 
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bero på faktorer långt från själva orten. Men vår miljö 
påverkar oss på ett direkt och djupt sätt.”

Anders Johansson Arkitektur nr 2, 2005
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att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs”. Enligt lagen ska även 
kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje 
mandatperiod (SFS 2000:1383).

Att invånarna likt de i Detroits förorter helt väljer bort staden för livet i 
förorten är en annan utveckling än den vi sett i Tyskland och i Sverige. 
Städer som Detroit behöver en radikal förändring och en pånyttfödelse. 
Men hur detta ska ske är väldigt svårt att säga. Kreativitet och engagemang 
krävs från politiker och från de som valt att stanna. För det urbana livets 
skull kan vi hoppas att de som växt upp i förortslandskapen söker sig in till 
stan med nyfi kenhet likt de motreaktioner som vänt trender i historiens 
fl yttvågor tidigare. Många projekt visar dessutom att kreativiteten har 
exploderat i slumområden. Musikscenen i landskapsparken i Tyskland, 
musikstilar som uppkommit i städers slum och konstnärer som tagit över 
tomma kvarter.

Vid deltagandet på Landsbygdskonferensen i Emmaboda i oktober 
2008 förmedlades en bild av Sveriges landsbygd som allt annat än 
stagnerande. Eldsjälar avlöste varandra under de två dagarna med 
föreläsningar. Även Leader-projekt och arbetet i Riksorganisationen 
Hela Sverige ska leva! vittnar om att det pågår hårt arbete ute på den 
levande landsbygden. Alla de cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupperna är 
utomordentliga samarbetspartners vid planering. Den planering som så 
många gånger fokuserar på tätorterna där samhällsplaneringen har sin 
generella utgångspunkt. Planeringen måste framöver ha en tydlig strategi 
för landsbygden om vi inte i fortsättningen vill kalla landsbygden för 
ödebygden. 

Även om hållbarhetsaspekten ofta behandlas under utbildningen på 
programmet för fysisk planering har denna aspekt med kommuner som 
inte väntar någon tillväxt inte behandlats. Utbildningen har liksom så 
många andra inom denna bransch stadsperspektivet som utgångspunkt. 
Inte så konstigt med tanke på att vår huvudsakliga uppgift ute i arbetslivet 
består i att upprätta detaljplaner för tätortsmiljöer. Det är hög tid att 
fokusera på en planering med betoning på alla de regionala variationer 
som vi studenter kan tänkas möta ute i vårt avlånga land. För oss i Sverige 
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handlar det oftast inte om att montera ner några storstäder utan att få 
den levande landsbygden att fungera. Utan landsbygden hade vi inte haft 
någon fungerande stad. 

Vi kommer i vårt arbete alltmer behöva fokusera på att avläsa statistik 
och befolkningsprognoser samt att i allt större utsträckning motivera våra 
ställningstaganden utifrån befolkningsutvecklingen, att ställa oss frågan 
vad som samhället verkligen behöver och hur det skapas med minsta 
möjliga kostnad. Återanvändning av samhällets fasta kapital bör få större 
uppmärksamhet och ingå i det hållbarhetstänk som redan fi nns etablerat. 
Planprocessen är ofta en lång och kostsam process. I många fall kan den 
behöva lättas upp utan att tumma på den demokratiska aspekten. Fysisk 
planering bör ha ett kursutbud där studier av kommuner i stagnation och 
planering för tillbakabyggnad ingår som ett självklart innehåll. 

Inom den kommunala verksamheten utgör planeraren de beslutande 
politikernas expert som utarbetar förslag att besluta om. Med den kunskap 
som planeraren besitter är dennes uppdrag att råda politikerna till att ta 
bra beslut som formar en kommun och ett samhälle där invånare kan leva 
och verka på lika villkor. Den komplexa mekanism som samhället utgör 
gör problemet till gemensamt där alla som är del i det har ett ansvar. 
I slutet hänger det hela dock på de styrande politikerna som är valda i 
demokratisk ordning att verkställa handlingar för ett bättre samhälle. 
   

  ATT TÄNKA PÅ
   Samarbeten och utbyten med omvärlden ger ny energi
   Underlätta för fritidsaktiviteter
   Upprätthåll den offentliga miljön
   Positiva invånare är de bästa ambassadörerna
   Glöm inte bort glesbygden inom planeringen
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