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Förord 

Från början hade uppsatsförfattarna ett snävare perspektiv över vad demografi innebar. 

Åldrandets konsekvenser på demografisk utveckling fick därför till en början ett stort 

utrymme. Desto mer vi fördjupning som gjordes i ämnet, desto mer insåg vi att det finns 

andra faktorer som har lika stark påverkan på en kommuns struktur.  

Denna uppsats har som syfte att ge en övergripande bild över nyckelfaktorer som påverkar 

demografin och attraktiviteten i en kommun. Författarna är medvetna om att alla dessa 

nyckelfaktorer är komplexa och att det går att beskriva dessa mer ingående än vad som gjorts 

i denna uppsats.  

Författarna vill rikta ett stort tack till handledaren Jan Lindvall som guidat oss genom denna 

process. Vi vill även tacka våra opponenter samt Inger Asp för värdefulla synpunkter och 

kommentarer.   
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Sammanfattning 

Det råder stora ojämlikheter mellan Sveriges kommuner. Dessa ojämlikheter mynnar ut i två 

trender som råder i många mindre kommuner: befolkningen åldras och urbaniseringsgraden 

ökar. Urbaniseringsgraden har gjort att mindre kommuner har ett försämrat ekonomiskt lägre 

och många kommuner står inför valet att antingen höja skatten eller reducera den kommunala 

servicen. I denna uppsats kartlägger vi genom ekonomiska begrepp hur två medelstora 

kommuner har hanterat den demografiska utvecklingen samt vad kommunerna bör fokusera 

på för att öka sin attraktivitet. 

Utifrån de demografiska nyckeltal som studerats kommer vi fram till att mycket av de 

ekonomiska svårigheter som uppkom på 1970-talet lever kvar än idag hos många kommuner. 

De har hamnat i en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Kommuner som å andra sidan 

klarat sig bättre ur krisen har haft ett bättre ekonomiskt utgångsläge. Det finns även ett tydligt 

samband mellan en bra integration av så kallade outsiders och de kommunala finanserna. 

Uppsatsen tydliggör att en god arbetsmarknad, attraktiva bostäder och bra kommersiellt utbud 

är avgörande för en kommuns attraktivitet.  
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Abstract 

Currently there are big differences between municipalities in Sweden. These differences lead 

to two dissimilar tendencies: the population is aging and the degree of urbanisation increases. 

The urbanisation has set several smaller municipalities in a severe economic situation and a 

lot of municipalities are facing to either raise the local tax or reduce the public service. In this 

paper the authors’ research through economic concepts how two medium sized municipalities 

have handled the demographic changes and what the municipalities should do in order to 

increase their attractiveness. 

The findings of this study indicate that the demographic changes, to a large extent, depends 

on previous recessions in the municipalities which still is causing an unbalanced economy. 

The municipalities are facing a downward spiral that is hard to emerge from. On the other 

hand some municipalities managed the recessions in a more successful way and are now 

facing a more positive economic position. Further, there is a clear correlation between a well-

functioning integration on the labour market and public finances. The result of the paper also 

shows that a well-functioning labour market, housing market and commercial supply 

determines municipalities’ attractiveness. 
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1.Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sveriges kommuner står inför olika demografiska utmaningar beroende på deras 

åldersstruktur och urbaniseringsgrad. Avgörande faktorer för befolkningsutvecklingen är 

bland andra huruvida kommunen har en attraktiv bostadsmarknad, bra arbetsutbud samt goda 

infrastrukturförutsättningar. För de kommuner där det finns en hög andel äldre samt en hög 

andel yngre innebär det högre kostnader för kommunerna. Äldre och yngre personer 

efterfrågar omvårdnad och service i större utsträckning än de som förvärvsarbetar men 

samtidigt genererar en stor andel yngre skattebetalande föräldrar. Många kommuner upplever 

en utmaning med att dels bibehålla men även tilltala ny arbetskraft att etablera och bosätta sig 

i kommunen. Detta hänger ihop med att företag väljer att lokalisera sig närmare en större stad 

där det finns ett mer omfattande utbud av arbetskraft med rätt kompetens. Dessa utmaningar 

ser vi tydligast i glesbygds- och landsbygdskommuner där de har svårt att fånga upp unga 

förvärvsarbetare (SKL 2015).  

År 1950 var medellivslängden 70 år för kvinnor och 68 år för män. År 2013 hade 

medellivslängden ökat till 84 år för kvinnor och för män nådde medellivslängden för första 

gången någonsin över 80 år (SCB 2014g). Under de senaste tio åren har Sverige upplevt en 

stor pensionsboom och 40-talisterna börjar nu träda in i de mer vårdkrävande åldrarna. På 

1990-talet skedde en babyboom och de som föddes då är nu på väg in i arbete eller utbildning 

på högre nivå (Lindh 2008). Det är tydligt att arbetsmarknaden på grund av detta har stora 

utmaningar att hantera. 90-talisterna besitter inte samma arbetslivserfarenhet som de 

avgående 40-talisterna, vilket kommer leda till vakanta platser på arbetsmarknaden och ett 

kompetetenstapp uppstår (Lindh 2008).  

Hur stora de demografiska utmaningarna är varierar mellan olika kommuner. 

Sysselsättningsgraden för utrikes- respektive inrikesfödda skiljer sig åt mellan olika 

kommuner. En del kommuner har lyckats väl med sin integration och skillnaderna är då inte 

lika stora, medan andra kommuner har misslyckats mindre med sin integration och ett 

sysselsättningsgap har uppstått. Lindh (2008) menar att det inte finns några tydliga 

förklaringar till detta. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats kommer att redogöra för, granska och jämföra de demografiska förändringarna 

med hjälp av ekonomiska begrepp och modeller. Vad som gör kommuner attraktiva kommer 

också att kartläggas. Uppsatsen kommer att beröra den nationella och regionala nivån 

övergripande, därefter kommer fördjupning ske i våra två utvalda kommuner, Nässjö och 

Värnamo.  

Frågeställningar uppsatsen utgår från  

• Hur påverkas kommuner av demografiska förändringar? 

• Hur kan kommunerna hantera de framtida utmaningarna?  

• Vad gör kommuner attraktiva? 

 

1.3 Avgränsning  

Författarna har valt att avgränsa sig till de två närliggande kommunerna Nässjö och Värnamo, 

som har haft omvända befolkningstillväxter och därmed anses vara intressanta att jämföra. 

Det är viktigt att poängtera att Sveriges kommuner ser olika ut vilket gör att det inte går att 

generalisera problemen. Dock är Nässjö och Värnamo kommun intressanta då många av 

utmaningarna som de står inför kan appliceras på andra medelstora kommuner i Sverige.  

Det nationella perspektivet kommer åskådliggöras för att få en övergripande förståelse av de 

demografiska utmaningarna. Uppsatsförfattarna har valt att inte gå längre tillbaka i tiden än 

till mitten av det föregående seklet då det skulle innebära för mycket data. 

 Uppsatsförfattarna anser att det är av stor vikt att granska två kommuner som ingen har en 

personlig anknytning till, då de vill vara objektiva i sin granskning.  
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2.  Demografiska  förändringar  
För att hantera de demografiska förändringar som Sverige står inför kräver det att många 

olika aspekter beaktas. Hädanefter kommer olika områden beröras som uppsatsförfattarna 

anser vara mest relevanta för uppsatsens syfte. 

2.1 Nationell nivå 

Sverige har genomgått en stor urbaniseringsprocess under de senaste 200 åren. I början av 

1800-talet bodde ungefär 90 % av Sveriges befolkning på landsbygden, idag är läget det 

omvända då 85 % bor i tätorter1. Den demografiska brytpunkten då lika många bodde på 

landsbygden som i tätorter skedde redan på 1930-talet. Urbaniseringen fick ytterligare en 

skjuts på 1960-talet då staten införde ett flyttningsbidrag för de som flyttade närmare 

arbetstillfällena i större tätorter. SCB menar även att byggandet av miljonprogrammet var en 

bidragande orsak till att många sökte sig från landsbygd till tätort. (SCB 2015a) 

Generellt sett är många av personerna som söker sig till en tätort unga vuxna medan 

medelålders och äldre personer tenderar att bo kvar i småstäder. Detta innebär att 

försörjningsbördan för många kommuner är stor. Prognoser från Ekonomifakta (2012) påvisar 

även att pensionärerna i Sverige år 2060 kommer utgöra 25 procent av den totala 

befolkningen. Denna prognos utgör en stor samhällsutmaning då den åldrande andelen 

kommer leda till att försörjningsbördan i många kommuner kommer fortsätta öka. I dagsläget 

försörjer cirka två förvärvsarbetande personer en pensionär. Försörjningsbördan beräknas 

fram till 2030 öka med 0,25 procentenheter vilket kommer ställa stora krav på 

arbetsmarknaden och kräva sysselsättningsrekord. (Ekonomifakta 2012) 

Samtidigt som Sverige får en allt äldre befolkningsstruktur går det att urskilja en ökning i 

födelseantal. Yngre och äldre kräver offentlig service genom omvårdnad och utbildning i 

högre grad än befolkning i arbetsför ålder vilket leder till ökade utgifter för samhället. Lindh 

(2007) menar att utgifterna blir svåra att finansiera då andelen som förvärvsarbetar blir färre 

vilket ger mindre skatteintäkter till staten och kommuner. Enligt Lindh kommer det leda till 

att budgeten hamnar ur balans och kan endast komma i balans igen genom att höja skatterna 

eller sänka utgifterna per capita. Lindh menar att de som har ett arbete är de som drabbas 

mest av höjds skatter medan de som är beroende i samhället är de som drabbas av sänkta 

utgifter. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En tätort har enligt SCB minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus.	  
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Att förutspå förändrade åldersstrukturer har blivit allt svårare då världen blir allt mer 

globaliserad. Vad som händer i omvärlden påverkar även Sveriges åldersstruktur. Om 

oroligheter såsom krig, naturkatastrofer eller förföljelser sker omvärlden kan detta skapa en 

ökad migration till Sverige. Under åren 2000-2006 hade Sverige en immigration på 40 000 

per år från olika delar av världen. Från år 2006 och framåt har immigrationen ökat till ungefär 

100 000 per år (SCB 2013). En bakomliggande orsak till detta kan vara de eskalerande 

oroligheterna som förekommit i mellanöstern och i Afrika. År 2014 var 16,5 % av den 

svenska befolkningen utrikesfödd (SCB 2015b).  

Åldersstrukturen för inrikes- och utrikesfödda ser olika ut. Gruppen som är födda i Sverige 

har som tidigare nämnts en hög andel över 65 år däremot har de som väljer att invandra till 

Sverige generellt en yngre åldersstruktur. Medelåldern för utrikesfödda som kommer till 

Sverige är 30 år (SCB 2013). Migrationen har även bidragit med ett mer positivt 

födelseöverskott då många som är runt 30 år väljer att bilda familj (SCB 2014a). 

2.2 Regional nivå 

Jönköpings län har som helhet en ökande befolkningstillväxt men det finns många mindre 

kommuner i regionen som står inför stora utmaningar och en negativ befolkningstillväxt. 

Tillväxt, tillgänglighet och samverkan har identifierats som särskilt prioriterade av 

länsstyrelsen. (Länsstyrelsen 2014a) 

Näringslivet i länet är till stor del inriktat på verkstad, produktion samt träbaserad industri. 

Länsstyrelsen menar att det finns en stor utvecklingspotential inom branschen för 

möbeltillverkning där initiativ som Smart Housing Småland och möbelklustret har bildats. 

Träregionen är ett samarbete mellan länsstyrelserna och regionförbunden i Småland där syftet 

är att gemensamt stärka träregionens attraktionskraft. (Länsstyrelsen 2014a) 

Länsstyrelsen i Jönköping har också i sitt program utfört en så kallad SWOT-analys2 . En 

svaghet för länet som identifierats är brist på rätt kompetens och en styrka som identifierades 

är en välutvecklad struktur för att främja företagande. Genom att identifiera lokala 

förutsättningar som utvecklar de mindre orterna så kan nya lösningar hittas som bidrar till att 

främja den lilla ortens attraktionskraft. (Länsstyrelsen 2014a) 

En sak som däremot inte bidrar till mindre orters attraktionskraft är enligt länsstyrelsen en 

minskad kommersiell service. Ett exempel på detta är bankernas minskning av lokala kontor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  SWOT-analys går ut på att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.	  
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samt deras minskning av kontanthantering. För många företagare är det idag viktigt att kunna 

lämna in sin dagskassa på banken men genom att lokala bankkontor försvinner och orten blir 

utan servicebox så innebär det för företagare antingen långa bilresor till en större ort, 

alternativt om det finns lokala ombud som kan hantera Kassagirot.  

 

2.3 Kommunal nivå 

Demografiska förändringar sker i olika stor omfattning i olika regioner och kommuner i 

Sverige (Lindh 2007). Unga vuxna flyttar i hög grad från avfolkningskommuner till 

storstadsregioner samt högskoleorter. Kvar blir den äldre delen av befolkningen som går mot 

pensionsåldern samt barnfamiljer. För mindre kommuner innebär detta en minskning av 

skatteintäkter om kommunen inte får de unga vuxna att flytta tillbaka. Detta skapar 

ojämlikheter mellan kommuner (Vanhaverbeke, Johansson 2014). 

Syftet med kommunalekonomisk utjämning är att skapa jämbördiga villkor för alla landets 

invånare vad gäller likvärdig service oavsett kommun. Systemet för kommunalekonomiskt 

utjämningssystem infördes i dess nuvarande form år 2005. Utjämningssystemet består främst 

av tre delar som är kostnadsutjämning, inkomstutjämning samt strukturbidrag. 

Kostnadsutjämning utgår från kommunens skatteunderlag där kommunen får bidrag om det 

uppräknade skatteutjämningsunderlaget överstiger skatteunderlaget. Inkomstutjämning ämnar 

att kompensera strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner. Strukturbidragen, vilket 

infördes 2005 har som syfte att kompensera för de bidragsminskningar som uppkom i 

samband med att vissa delar i kostnadsutjämningen tagits bort.  (Regeringskansliet 2013) 

För att kunna förutspå Värnamos samt Nässjös framtida demografiska möjligheter respektive 

utmaningar kräver det att vi studerar den historiska åldersstrukturen och förutsättningarna för 

respektive kommun.  

 

2.3.1 Nässjö 

Nässjö kommun är beläget i det som brukar benämnas som det småländska höglandet. 

Kommunen har en befolkning på drygt 29 000 invånare där Nässjö är den största tätorten med 

17 000 invånare (Nässjö kommuninvånarregister 2015). Tätorten Nässjö utgör en knutpunkt 

med tågtrafiken där totalt sex järnvägar från olika riktningar löper samman. Nässjö har sedan 



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

12	  

2002 varit en del av Höglandets kommunalförbund3 som bildades för att ta tillvara och 

utveckla höglandets konkurrenskraft. Kommunalförbundet är en politisk tillsatt direktion med 

ledamöter och ersättare från samtliga höglandskommuner (Höglandets kommunalförbund 

2013). 

Befolkningsutveckling 

Nässjö kommun bildades 1971 och har under en tid haft en negativ befolkningsutveckling. 

Vid bildandet 1971 uppgick befolkningsmängden till drygt 33 000 invånare som successivt 

har minskat till 29 314 invånare år 2008, detta går att se i diagram 1. De senaste fyra åren har 

kommunen dock haft en positiv trend och hade under 2014 en befolkning på 29 907 personer. 

Den öppna arbetslösheten var år 2008 3,9 % i Nässjö, vilket därefter har ökat till 9,7 % i 

december 2014. Detta var den högsta arbetslösheten i Jönköpings län 2014 (Nässjö 

årsredovisning 2014). Den nationella arbetslösheten uppgick till 5 % år 2008 och 8 % år 

2014. Förvärvsfrekvensen var år 2013 78,4 %, vilket är 1,3 procentenheter över det nationella 

genomsnittet4.  Andel kommuninvånare över 65 år har gradvis ökat och var år 2014 22 % 

jämfört med det nationella medelvärdet som var 20 % (SCB 2015d). Samtidigt uppgick 

andelen som är i den vårdkrävande åldern över 75 år till 10,14 %, samma år uppgick andelen i 

Sverige till 8,6 % (SCB 2014b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Höglandets kommunalförbund består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.  
4 Förvärvsfrekvens menas här som andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året.	  
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Diagram 1:Antal invånare i Nässjö kommun 1968-2013 

 
Källa: Ekonomifakta (2013) 

Enligt Nässjö kommun beror en stor del i Nässjös befolkningsnedgång under 1970-talet på att 

många tidigare industrier och företag lades ner eller förflyttades. Företag såsom Televerket, 

Statens Järnvägar och dess bandvisioner (numera Trafikverket), Bryggeriet, FIAB, Swedoor 

och ett stort antal möbelföretag och möbeltillverkare hör till de verksamheter som 

reducerades eller lades ner i Nässjö kommun mellan 1960-1980. Detta skapade stor 

utflyttning och bidrog till låga födelsetal i kommunen. Kommunen har sedan dess gjort 

satsningar för att bevara folkmängden och på sikt även gynna befolkningsutvecklingen såsom 

Brinellgymnasiet i Nässjö, energiverkssatsningar samt byggandet av Nässjö resecentrum i 

samband med tåget X2000 introduktion i Sverige. Under de senaste decennierna har alltfler 

nya företag etablerats i kommunen vilket stabiliserat flyttningsnettot, även om negativa 

resultat har påvisats vissa år (Wessling Grahnat 2013).  

Andelen utrikesfödda i Nässjö kommun var år 2014 enligt SCB 14,6 %, samtidigt som 

andelen utrikesfödda i länet var 14,5 % och i Sverige 16,5 %. År 2013 tog Nässjö kommun 

emot 288 stycken flyktingar enligt ersättningsförordningen (Migrationsverket 2013).   

Ekonomi 

Nässjö kommuns årsredovisning år 2014 visar ett negativt resultat på 10,4 Mkr, samtidigt 

som det budgeterade resultatet var beräknat till 8,4 Mkr. En bidragande orsak är den 

budgeterade men uteblivna posten återbetalningen från AFA-försäkringar5 om 13 Mkr. De 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 AFA-försäkringar ägs av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Bolaget försäkrar anställda 
inom privat sektor samt kommuner och landsting. 
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övriga större budgetavvikelserna återfinns inom omsorgsnämnden samt individ- och 

familjeomsorgen. För 2014 hade kommunfullmäktige i Nässjö beslutat om fem övergripande 

ekonomiska mål: 

• Egen skattekraft ska öka minst i takt med länssnittet under 2014. 

• Resultatnivå 2014 ska utgöras av minst 0,5 % av skatter och bidrag, 2015 minst 1,0 % 

och 2016 minst 2,0 %. 

• Soliditeten ska uppgå till minst 55 % vid utgången av 20146. 

• Självfinansieringsgrad av investeringar 2014 ska vara 60 %, 2015 60 % och 2016 80 

%.  

• Total lokalyta för kommunens verksamheter ska minska med 20 % fram till utgången 

av 2018 vilket innebär en genomsnittlig minskning med 4 % per år under perioden 

2014-2018. 

Under 2014 kunde endast ett av de fyra uppsatta målen uppnås vilket var att egen skattekraft 

ska öka minst i takt med länssnittet. Snittet för länet var under 2014 2,4 % och Nässjös 

skattekraft uppgick till 2,8 %. Resterande av målen var ej uppnådda. Lokalytan ökade något 

under 2014 och soliditeten uppgick till 54 %. Självfinansieringsmålet år 2014 uppgick endast 

till 39 %, jämfört med länet där samtliga investeringar var självfinansierade fullt ut. (Nässjö 

2015) 

Nässjö kommuns skattesats har stadigt stigit från 2010 års nivå på 32,45 % till 33,45 % år 

2014. Rikssnittet år 2015 är 31,99 %.  

Nässjö tog emot bidrag för kommunal kostnadsutjämning från staten motsvarande 10687 

kronor per invånare år 2013 (SCB 2013). Kostnadsutjämningsbidraget samma år uppgick till 

943 kr per invånare och inkomstutjämningsbidraget 9288 kr per invånare (Nässjö 2015).  

 

2.3.2 Värnamo 

Värnamo kommun är beläget i sydvästra Småland och tillhör Gnosjöregionen7. År 2014 hade 

kommunen en befolkning på 33 334 invånare och störst tätort är Värnamo med 18 600 

invånare (SCB 2015d). Även Värnamo kan ses som en knutpunkt, men för Värnamos del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Soliditet menas här som hur stor del av tillgångarna som är finansierade med kommunens eget kapital.	  
7 GGVV-regionen består av Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. 
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handlar det snarare om en en knutpunkt för två vältrafikerade vägar, E4 och riksväg 27. Men 

kommunen har också ett flertal järnvägssträckor som går via orten, dessa är till exempel kust 

till kustbanan samt Vaggerydsbanan. Värnamo ingår i det så kallade GGVV, även benämnt 

som Gnosjöregionen vars syfte är att dra in fler affärer till företagen samt att attrahera 

människor att flytta till regionen. Samarbetet består av aktörer från kommunernas 

näringslivsbolag och föreningar samt övriga kommunrepresentanter, KK-stiftelsen8 och 

VINNOVA9. Detta samarbete har karakteriserats av den så kallade Gnosjöandan. Denna anda 

benämns idag som inställningen om hur individer och företag ska ta sig an problem och 

utmaningar.   

Befolkningsutveckling 

Värnamo har till skillnad mot Nässjö under en lång tid haft en positiv befolkningstillväxt som 

ökat relativt linjärt. År 1968 hade kommunen 28655 invånare som sedan dess successivt ökat 

till att idag vara över 33000 invånare vilket går att utläsa i diagram 2. Detta gör Värnamo till 

Jönköpings läns näst största kommun. Värnamos befolkning låg fram till 2013 över 

genomsnittskommunen i Sverige men år 2014 hamnade de något under Sverigesnittet. 

Värnamo har under ett flertal år pendlat mellan att ha positiva och negativa födelsenetton. 

Den öppna arbetslösheten uppgick 2008 till 2,6 % i Värnamo medan den samma år i riket var 

5,0 %. Arbetslösheten har sedan dess stigit både för riket och för Värnamo och ligger idag på 

6,5 % i Värnamo respektive 8,0 % i Sverige. Andelen av befolkningen, 20-64 år, i Värnamo 

som förvärvsarbetade 2013 var 82,9 %.  Andel kommuninvånare i Värnamo som är över 65 år 

uppgick 2014 till 20,7 % (SCB 2015d). 2014 uppgick andelen kommuninvånare över 75 år 

till 9,9 %, vilket kan jämföras med Sveriges andel över 75 som uppgick till 8,6 % (SCB 

2014b). 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 KK-stiftelsen är Högskolornas forskningsfinansiär där styrelsen utses av regeringen. 
9 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.	  
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Diagram 2: Antal invånare i Värnamo kommun 1968-2013 

 
Källa: Ekonomifakta (2013) 
En av anledningarna till att Värnamo upplevt en stadig positiv befolkningstrend, är införandet 

av stabila arbetsplatser såsom Värnamo Sjukhus som invigdes 1976, där det idag arbetar 

ungefär 1300 personer (Region Jönköpings län 2015). Verkstadsindustrin hade ett rejält 

uppskjut i kommunen under 1970-1980-talet där redan etablerade företag expanderade samt 

att nya företag valde att lokalisera sig i kommunen. Efterfrågan på arbetskraft ökade, fler 

förvärvsarbetare valde att flytta ifrån närliggande orter och bosätta sig i Värnamo kommun. 

Detta lade en grund till en stabil befolkningstillväxt och lockade även nya företag att etablera 

sig i kommunen. De största branscherna i Värnamo kommun är tillverkningsindustrin som 

står för ungefär 34 % av arbetstillfällena och offentlig service som står för 35 % (Värnamo 

kommun 2015). 

Andelen utrikesfödda var år 2014 enligt SCB 17,2% i kommunen, att jämföra med 16,5% i 

riket och 14,5% i länet. Antalet mottagna flyktingar har sedan 2012 ökat med cirka 30 

personer och Värnamo kommun spår en ökning även i framtiden vilket framgår av Värnamo 

kommuns årsredovisning år 2014. 2013 tog kommunen emot 88 flyktingar totalt 

(Migrationsverket 2013). På grund av den ökade invandringen i kommunen har Värnamo 

gjort flera investeringar för att på ett effektivt sätt integrera utrikesfödda i samhället. 

Satsningen Steget in är en föreläsningsserie som erbjuds nyanlända i kommunen. Kommunen 

eftersträvar att de nyanlända ska få större kunskap kring hur samhället i Värnamo och Sverige 
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fungerar10. Kommunen har även byggt ut sitt boende för ensamkommande flyktingbarn, infört 

en utslussningsverksamhet samt skapat en enhet för flerspråkighet inom utbildningsväsendet.  

Ekonomi 

Värnamo kommuns ekonomiska resultat som utlästs ur årsredovisningen för år 2014 uppgick 

till 6,9 Mkr, vilket är att jämföra med resultatet 2013 som uppgick till 48 Mkr. Att resultatet 

blev så pass mycket mindre 2014 jämfört med 2013 beror på att kommunen fick en 

återbetalning från AFA-försäkringar på 29,2 Mkr år 2013. År 2014 års resultat blev lägre än 

budgeterade resultatet på 16,2 Mkr, detta förklarar kommunen i sin årsredovisning genom att 

pensionskostnaderna blev högre än vad de budgeterat för samt att nämndernas sammanvägda 

resultat uppgick till minus 4,0 Mkr. Värnamo har tre olika mål som uppsatsförfattarna anser 

berör den ekonomiska verksamheten. 

• Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för en period (vilket 

innebär tre år framåt och tre år bakåt) ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. 

• Investeringar (exkl affärsverksamhet) ska för hela perioden (vilket innebär tre år 

framåt och fem år bakåt) självfinansieras fullt ut. 

• Kommunen ska ha en tillväxt som möjliggör välstånd för invånarna. Tillväxtmålen 

ska vara tillräckliga för att ge förutsättningar, kommunal service och 

tjänsteverksamhet, som möter invånarnas förväntningar och behov11. 

Första målet är enligt kommunen ej uppnått då bokslutet för 2014 endast innebar ett positivt 

resultat på 0,3 % och under 2012-2017, vilket är den utvalda perioden, uppnådde ett positivt 

resultat på 2,1 %. Investeringsmålet är uppnått då det uppgick till ett positivt resultat på 208 

miljoner kronor. Gällande tillväxtmålen så är inga av dessa uppnådda.  

Lågkonjunkturen som landet genomgått har påverkat Värnamo kommun, liksom resterande 

kommuner i Sverige. Värnamo kommuns årsredovisning påtalar att lågkonjunkturen har gett 

lägre skatteintäkter på grund av den ökade arbetslösheten.  

Skattesatsen i Värnamo kommun är idag 32,38 %, detta efter en höjning som skedde 2013. 

Mellan 2004 och 2013 låg skattesatsen konstant i kommunen på 31,75 % (Ekonomifakta 

2015).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Mer om projekten går att läsa på Värnamo kommuns hemsida. 
11 Värnamo kommun mäter detta mål genom befolkning, sysselsättningsgrad för kvinnor och män 20-64 år samt 
medelinkomst över rikssnittet.	  
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Kostnadsutjämningen för Värnamo kommun är utformad som en avgift istället för ett bidrag 

som det är för exempelvis Nässjö kommun. Det innebär att kommunen årligen får betala en 

del av sitt resultat till staten. Förändringen av utjämningssystemet som skedde 2013 innebär 

att Värnamos utjämningsavgift ökade med cirka 13 miljoner årligen. Under 2014 erhölls ett 

införandebidrag för att mildra effekterna men från 2015 slår förändringen igenom till fullo. 

2014 betalade kommunen en avgift på totalt 12051 tkr. Innan förändringen slog igenom 2013 

betalade Värnamo en avgift på 56 kr per invånare. 2013 fick de ett inkomstutjämningsbidrag 

på 6541 kr per invånare. Total kommunalekonomisk utjämning år 2013 för Värnamo var 

6941 kr per invånare. (Värnamo kommun 2014)  
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3.  Teori   och  forskningsläge     
Befolkningsmönster har fascinerat människan i århundraden. Det är dock först i början av 

1990-talet som forskningen kring demografi och vad en förändrad åldersstruktur innebär 

verkligen tagit fart enligt Institutet för framtidsstudier (2004).  

 

3.1 Ålderstransition 

Prognoser som gjordes i början av 2000-talet har enligt Malmberg och Sommestad (2002) 

förutspått att budgetproblem inte kommer bli aktuella förrän om 15-20 år. Det är därmed där 

vi idag befinner oss. Anledningen till det eventuella budgetproblemet är att de omtalade 40-

talisterna nu börjar gå in i de mer vårdkrävande åldrarna över 75 år. 

Åldertransition beskriver sambandet mellan olika faser samt hur fördelningen mellan olika 

åldersgrupper ser ut i samhället enligt Sommestad (2002). En ålderstransition är något som 

alla världens länder går igenom, dock befinner länderna sig i olika faser vid olika tidpunkter. 

Sommestad (2002) beskriver den svenska åldertransitionen i 4 faser. Den första är Barnfasen, 

den andra är unga vuxna, den tredje är medelåldersfasen och den fjärde och sista är 

äldrefasen.  

Barnfasen 
Barnrika ekonomier har en stor försörjningsbörda och en väldigt svag ekonomisk tillväxt. I 

Sverige befann vi oss i denna fas mellan 1820-1920 då barndödligheten minskade och fler 

barn föddes. I denna fas krävs det att socialpolitiken och utbildningspolitiken sätts i fokus 

genom att till exempel ge alla barn en möjlighet till utbildning samt att förhindra barnarbete. 

Under 1820-1920 sågs dessa välfärdsreformer som en nyckelfråga och barnens välbefinnande 

prioriterades därmed i Sverige.  

Unga vuxna fasen 
När antalet unga förvärvsarbetare ökar bidrar det till större efterfrågan på infrastruktur och på 

bostäder. I denna fas ökar produktiviteten och perioden kan ses som dynamisk. Under denna 

period tenderar löneskillnaderna att öka vilket kan leda till ökade konflikter mellan grupper. 

Eftersom det finns löneskillnader mellan olika grupper menar Sommestad att det för vissa 

grupper är problematiskt att bilda familj och slå sig till ro. I Sverige växte gruppen unga 

vuxna som mest från 1840- till 1920-talet. Överflödet av ung arbetskraft i denna fas leder till 

en ökad urbanisering och emigration. Det finns många länder runt om i världen som befinner 

sig i denna fas för närvarande. 
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Medelåldersfasen 
I denna fas råder en uthållig och hög ekonomisk tillväxt som är mer stabil än under 

föregående fas. Under perioden finns det färre barn att försörja samtidigt som gruppen äldre 

människor fortfarande utgör en liten del av befolkningen. Det finns därmed få barn såväl som 

få äldre. Detta innebär att landet under perioden befinner sig i ett gynnsamt läge med en låg 

försörjningskvot. I Sverige befann vi oss i denna fas framförallt under 1950- till 1960-talet. I 

Sverige är det tydligt att under denna period, då medelåldersgruppen var stor, ökade 

levnadsstandarden snabbt och ekonomin blomstrade. Villkoren för familjebildning gynnades 

mer under denna fas än under den föregående. Många socialpolitiska problem som Sverige 

tidigare hade, såsom fattigdom och sjukdom, kunde motverkas genom stora strukturella 

reformer som just krävde ett gynnsamt ekonomiskt läge.  

Äldrefasen 
Sverige befinner sig idag i denna fas och åldrandet är idag en högaktuell politisk och 

ekonomisk fråga. Denna fas karakteriseras av en avtagande ekonomisk tillväxt samt en 

åldrande befolkning. Detta leder till att den offentliga sektorn får ökad ekonomisk belastning i 

form av äldreomsorg och sjukvård. I denna fas blir försörjningskvoten hög på grund av den 

stora andelen som är över 65 år. Socialpolitiskt innebär åldrandet att politikerna bör fokuserar 

på att skapa gynnsamma förhållanden för fler förvärvsarbetare så att skatteintäkterna ökar. 

Samtidigt ökar konkurrensen mellan samhällets begränsade omsorgsresurser och denna fas 

har i Sverige varit förknippad med en omfördelning av statens finanser. Den åldrande 

befolkningen kombineras här med ett lågt barnafödande vilket gör att befolkningen tenderar 

att minska.  
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Diagram 3: Invånares belastning på de offentliga finanserna utifrån ålder 

 

Källa: Eklund (2013) sid 193 

För att sammanfatta bilden av vilka åldersgrupper i samhället som är kostnadskrävande under 

olika faser redovisas diagram 3 ovan. Diagrammet visar att den arbetsföra befolkningen som 

är mellan 20-64 år generar mer till de offentliga finanserna än vad de kostar i form av 

välfärdstjänster. Samtidigt går det att utläsa mellan åren 0-15 år är kostnaderna framför allt 

höga när det kommer till utbildning, men även andra kostnader bidrar till en belastning såsom 

barnbidrag. Det går även att konstatera att det är de som är över 65 år som belastar de 

offentliga finanserna i störst utsträckning. Dock bör det tas i åtanke att när individer väljer att 

pensionera sig så har de antagligen bidragit med skatteintäkter till samhället under hela deras 

arbetsföra liv.  

 

3.2 Tiebouts modell 

I nationalekonomi utgår teorierna ofta från att individer maximerar sin nytta, detta antagande 

kan appliceras även när individer väljer vilken kommun de ska bosätta sig i. Tiebouts (1956) 

modell utgår från att alla individer fritt kan välja vilken kommun som bäst besvarar deras 

efterfrågan på välfärdstjänster. Individen avslöjar sina preferenser genom att flytta till den 

kommun som ger dem mest nytta, de kan till exempel välja den kommun som bäst tillgodoser 
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Direkta skatter

Sociala avgifter

Indirekta skatter

Kr

Kr

Kr

Kr

Sjukvård
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egenföretagarnas behov. Tiebout menar att kvasimarknadsprocesser12 kan lösa allmännyttiga 

problem, vilket ofta har setts som provokativt enligt Rosen och Gayer (2010). 

Vissa antaganden krävs för Tiebouts teori. Bland annat antar Tiebout att det inte finns några 

transaktionskostnader, det vill säga att individer kan flytta till den kommun som bäst 

motsvarar individens preferenser vad gäller välfärdstjänster. Vidare antar Tiebout att det finns 

en konstant marginalkostnad per enhet välfärdstjänst som konsumeras, det råder inga 

stordriftsfördelar. 

Tiebouts teori ses numera som en ej direkt applicerbar teori, då teorin antar att 

arbetsmarknaden inte påverkar individens val av kommun. Ett tillägg till Tiebouts teori är 

John (1995) som beskriver push- och pulleffekter som direkt påverkar individers val av 

kommun. Push-effekter beskriver olika parametrar som ökar incitamenten för en individ att 

flytta från en kommun, jämfört med pull-effekter som beskriver parametrar som ökar 

incitamenten för en individ att flytta till en kommun.   

 

3.3 Baumols kostnadssjuka 

När en sektor ökar produktiviteten minskar kostnaderna per producerad enhet samtidigt 

tenderar produktiviteten att öka mer bland varor än bland tjänster enligt Baumol (1967). 

Tjänster utgör ofta det vi förknippar med välfärd och finansieras till stor del av skatteintäkter. 

Vidare Baumol att priserna sjunker på varor generellt sätt snabbare än på tjänster. 

Produktivitet avgör löneutvecklingen, men för att kunna attrahera personal kräver det att 

lönerna i olika sektorer är likvärdiga menar Konjunkturrådets rapport från SNS (2014). Om 

löneökningarna är desamma inom både varu- och tjänstesektorn leder det till att samma 

prissättning sker för både varor och tjänster, detta leder i sin tur till Baumols kostnadssjuka. 

Detta är i sig inget problem om befolkningen är beredd att betala ett högre pris på tjänster. 

Eftersom välfärdssektorn kommer få ökad ekonomisk belastning, måste sektorn få ökade 

finansiella medel i form av skatter, på grund av att sektorn till stor del är offentligt 

finansierad. Baumol predikterade en allt mindre andel förvärvsarbetare inom 

tillverkningsindustrin, samtidigt som andelen förvärvsarbetare inom tjänstesektorn ökar. 

Detta leder till en stagnerande ekonomi.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Kvasimarknad är när ett tidigare statligt monopol inom serviceproduktionen får konkurrera med privata 
alternativ. I Sverige kallar vi ofta detta som kundvalsmarknader.  
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 3.4 Försörjningskvot 

Att det blir allt färre som befinner sig i en yrkesaktiv ålder kommer att påverka kommunernas 

ekonomi. När andelen unga och gamla stiger, det vill säga de som inte arbetar, ökar de 

offentliga utgifterna. Detta kan illustreras genom försörjningskvoten som beskriver hur stor 

andel som förvärvsarbetar (20-64år) sett till hela befolkningen. Försörjningskvoten är ett 

centralt begrepp när det kommer till att analysera hur välfärden ska finansieras. En 

försörjningskvot på 1 illustrerar att varje person mellan 20-64 år enbart ska försörja sig själv. 

Det innebär att desto högre försörjningskvot ju större är utmaningarna för en hållbar 

finansiering av välfärdstjänster. Framtidskommissionens slutrapport (2013) slår fast att 

numera är försörjningskvoten generellt sett högre i glesbygdskommuner och mindre städer. 

Det finns olika sätt att räkna ut kvoten på, men uppsatsförfattarna har valt att använda sig av 

SCB:s formel.   

 

Formel 1: Försörjningskvot 

𝑭ö𝒓𝒔ö𝒓𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒗𝒐𝒕 =
𝒉𝒆𝒍𝒂  𝒃𝒆𝒇𝒐𝒍𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏

𝒃𝒆𝒇𝒐𝒍𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏  𝒊  å𝒍𝒅𝒓𝒂𝒓𝒏𝒂  𝟐𝟎− 𝟔𝟒  å𝒓 

 

3.5 Integration och Arbetsmarknad 

I Sverige karakteriseras arbetsmarknaden av starka fackförbund, detta kan leda till en 

trögrörlig arbetsmarknad. Detta menar Bergh (2014) i en artikel från ekonomisk debatt är en 

nackdel för utrikesfödda och deras möjlighet att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden då 

det skapar inträdeshinder. Vidare slår Bergh fast utifrån tidigare studier att mängden jobb inte 

är en knapp resurs utan nationer som har en mindre trögrörlig arbetsmarknad genererar fler 

jobb. Utlandsföddas integration på arbetsmarknaden är avgörande för huruvida invandring 

utgör en intäkt eller kostnad.  

En studie av Ekberg (2009) påvisar att invandringen för Sverige varken blir en vinst eller 

förlust när 72 % av de utrikesfödda förvärvsarbetar. Ekberg utgår i rapporten från SCB:s 

befolkningsprognos och kvantifierar effekterna av en förändrad invandring samt betydelsen 

av invandringens integrering på arbetsmarknaden. Vid 72 % menar Ekberg att invandring 

varken utgör en intäkt eller kostnad, således om sysselsättningsgraden överstiger 72 % bland 

de utrikesfödda innebär det en intäkt och under 72 % en kostnad. År 2013 uppgick enligt SCB 
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(2014c) sysselsättningsgraden för utrikesfödda i Sverige till 62,3 % och bland inrikesfödda 

78,4 %. Sedan nittiotalskrisen har Sverige ej uppnått den enligt Ekberg gynnsamma nivån på 

72 % (Bergh 2014). 

I neoklassisk nationalekonomisk arbetsmarknadsteori beror arbetslöshet på något som gör att 

utbudet och efterfrågan inte styrs av marknadskrafter och konjunkturer. Kollektivavtal som 

reglerar arbetsmarknaden gör det svårare för exempelvis invandrare, långtidsarbetslösa eller 

ungdomar att konkurrera om arbete, genom att arbeta andra arbetstider till lägre löner eller 

med andra arbetsuppgifter än vad som tillåts enligt kollektivavtalen. Något som kan skapa 

förbättrad integration på arbetsmarknaden är en ökad inkomstspridning då enklare 

arbetssysslor kan generera arbetslivserfarenhet, detta till en lägre lön som motsvarar 

bidragsnivån. (Bergh 2014) 

Regleringarna på arbetsmarknaden, som kan vara kollektivavtalade löner, bidrar i Sverige till 

en mer jämn inkomstfördelning, men bidrar även till att grupper som skulle kunna få jobb till 

lägre löner inte får något alls. Karlsson och Skåneberg (2012)  menar att detta kan ses som en 

missmatch på arbetsmarknaden vilket kan leda till en stigande jämviktsarbetslöshet, minskad 

tillväxt i humankapital samt minskad produktivitet. 

Insider-outsider modellen 

Bergh (2014) beskriver rollerna på arbetsmarknaden som en insider-outsider modell där 

insiders skyddar sig mot outsiders genom att gå med i fackföreningar och ha kollektivavtal. 

Tankarna bakom modellen grundades av Snower och Lindbeck (1988). De grupper som 

trängs undan från arbetsmarknaden är utrikesfödda, såväl som ungdomar och 

långtidsarbetslösa och kan ses som outsiders.  

Insiders makt över outsiders kartläggs av Helmbring (2006). I rapporten definierar Helmbring 

insiders som personer med anställning och erfarenhet, dessa skyddas av olika 

anställningstrygghetsförhållanden exempelvis fackföreningar och lagen om anställningsskydd 

(LAS). Insiders har större inflytande än vad outsiders har på arbetsmarknaden då de deltar 

aktivt i löneförhandlingar, påverkar arbetsplatsen samt utökat kontaktnät via arbetsplatsen.   

Skulle de olika anställningstryggheterna reduceras genom till exempel slopat kollektivavtal så 

skulle det leda till att insiders löner skulle sjunka. Vidare hade detta inneburit att fler 

outsiders får bli insiders och det skulle leda till en minskad arbetslöshet och gynna svaga 

grupper i samhället som står långt utanför arbetsmarknaden. En trögrörlig löneprocess som vi 

har i Sverige leder till en ökad jämviktsarbetslöshet vilket är ett exempel på den så kallade 



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

25	  

hysteresiseffekten, se diagram 5. När det sker en negativ störning, exempelvis vid en 

konjunkturnedgång, på arbetsmarknaden påverkar det efterfrågan på arbetskraft. Detta gör så 

att efterfrågekurvan förskjuts parallellt inåt, se punkt 2. När vi rör oss från punkt 1 till punkt 2 

ökar jämviktsarbetslösheten vilket utökar antalet outsiders. I punkt 3 har de som är insiders 

förhandlat sig till nya löner genom exempelvis fackliga organisationer. Detta är möjligt då det 

finns mindre konkurrens eftersom att insiders arbetsutbud har minskat. För att kunna sänka 

jämviktsarbetslösheten krävs det politiska arbetsmarknadsåtgärder (Fregert, Jonung 2010).  

 

Diagram 4: Insider-Outsider modellen 

 
Källa: Fregert och Jonung (2010) sid 206, samt egen bearbetning 

Bergh (2014) har påvisat att det råder en negativ korrelation mellan arbetsmarknadsgap och 

lönespridning, där flera länder som har lyckats med sin arbetsintegration har en större 

lönespridning än vad Sverige har. Vidare menar Bergh att det även finns en negativ 

korrelation mellan kollektivavtal och lägre inkomstspridning.  
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3.6 Klubbteori  

För att förstå varför en kommun tar ut en avgift, det vill säga en skatt, kommer 

uppsatsförfattarna i detta avsnitt kartlägga hur ett samhälle är uppbyggt och vilka incitament 

ett samhälle har för att växa. I detta sammanhang kan det vara användbart att se en kommun 

eller ett samhälle som en klubb. Uppsatsförfattarna definierar här en klubb som en förening 

där människor samlas för att dela en typ av nytta. Klubbteorin används för att förklara hur 

storleken på ett samhälle och dess utbud på offentlig service bestäms. Vi kommer nu att 

redogöra för hur en grupp av människor agerar enligt klubbteorin med utgångspunkt från 

Rosen och Gayers (2010).  

En grupp av människor går samman och bildar en klubb som har en bestämd lokalisering. De 

individer som ingår i klubben har gemensamma intressen och kommer dela lika på kostnader 

i form av en klubbavgift och nyttor som bildas när de genomför aktiviteter och underhåll. De 

som ej är medlemmar i klubben stängs ute och kan ej dra nytta av de fördelar som ett 

medlemskap innebär. Klubben måste avgöra hur stor geografisk yta klubben ska utgöra samt 

hur många medlemmar som är optimalt. 

Om klubben väljer att ta in många medlemmar skulle det innebära en avtagande 

marginalkostnad per extra medlem. Vi kan tänka oss att det sker en ökad marginalkostnad om 

klubben väljer att ta in en extra medlem trots att det är tillräckligt med medlemmar. Klubben 

bör därmed expandera tills medlemsavgiften är lika hög som marginalkostnaden för en extra 

medlem.  

Utifrån en bestämd yta och ett bestämt antal medlemmar kan nu en optimal klubb bildas. Det 

går att överföra detta resonemang till vad som är en optimal kommunstorlek både när det 

kommer till storlek och antalet invånare. Befolkningen i en kommun får betala en 

kommunalskatt och i utbyte efterfrågar de tjänster och service som tillfredsställer deras 

önskningar och behov. Kommunen måste finna den bästa balansen mellan offentlig och 

kommersiell service för att tillgodose kommuninvånarnas efterfrågan, samtidigt som 

kostnaderna för kommunen inte ska överstiga marginalnyttan för de boende i kommunen.  

 

3.7 FUR och klustereffekter 

Functional Urban Region- FUR myntades av de engelska ekonomerna Cheshire och Gordon 

(1995). De ämnar att beskriva och kartlägga olika geografiska territorium som har goda 

förutsättningar att utbyta nyttigheter i form av kunskap och ekonomisk utväxling inom ett 
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flertal marknader. Främst beskriver Gordon och Cheshire dessa geografiska territorier utifrån 

arbetsmarknaden samt bostadsmarknaden, men teorin kan även appliceras på marknaderna för 

vård, utbildning och företagstjänster. Kriterier för att ett område ska kunna klassificeras som 

en FUR är att territoriet ska kretsa kring en tätort med omnejd som kan innehålla flera andra 

småorter. FUR är inte direkt applicerbart som en kommun utan kan innebära ett område där 

många angränsande kommuner och kransorter ingår i begreppet.   

Genom att statistiskt testa och ta bort samtliga parametrar där tillväxt kan förklaras av 

historiska händelser som betydelsen av EU-inträdet, befolkningsstorlek och ärvda strukturella 

regelverk. Gordon och Cheshire kom fram till att olika politiska tillväxtparametrar har 

betydelse för regioners storlek. Sådana politiska tillväxtparametrar innefattar 

infrastruktursatsningar, tillgänglighet på bostadsmarknaden och företagslokaler, utbildning 

samt entreprenörs- och klusterpolitik.  

Jönköpings läns rapport tillväxtpolitik (2010) menar att i en svensk kontext kan man likna 

dessa funktionella regioner till pendlings- eller arbetsmarknadsregioner. På arbetsmarknaden 

är utbudet och efterfrågan bestämt utifrån lokala förutsättningar. Företagen har en fast 

lokalisering och är beroende av den kunskap och utbildning som återfinns inom den 

tillgängliga lokala arbetskraften. Desto större yta och utbud på arbetskraft företagen kan välja 

bland desto större är chansen att företagen får exakt den kompetens som de efterfrågar.  

För att en individ ska vara villig att förvärvsarbeta på en annan ort än dennes bostadsort krävs 

det att pendlingsmöjligheterna är goda samt att individerna får en lön som motsvarar den 

extra generella transportkostnaden för pendlingen. Om regioner lyckas med att skapa goda 

pendlingsmöjligheter som motsvarar individens marginalkostnad kan det leda fram till en 

fungerande region. Vid ett gott samarbete inom regionen kan det leda till att välfungerande 

samt välkända kluster bildas. 

Berggren, Brulin samt Laestadius (1999) försöker i Ekonomisk debatt kartlägga vikten av 

regioners samarbetsförmågor genom faktorer som agglomerationsekonomi och icke-

ekonomiska faktorer. De påtalar vikten av samarbete mellan offentliga och privata aktörer 

och menar att regioner och kommuner genom geografisk förtätning och socialt kapital kan 

skapa gynnsamma effekter för i synnerhet nya företag.  

Vidare förklarar skribenterna i sin artikel att skillnader mellan länder kan förklaras genom 

olika förutsättningar såsom arbetsrätt, riskkapitalförsörjning, och lönebildning. Men de menar 

att sådana slutsatser inte kan användas för att förklara skillnader inom ett land. För att 
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förklara skillnader mellan regioner och kommuner gällande tillväxt, entreprenörskap och 

småföretagande menar de att man behöver vidga perspektivet till att omfatta mer än enbart 

makroekonomiska parametrar. 

Berggren, Brulin och Lastadius (1999) menar att kluster ger upphov till en kombination av 

rivalitet och samarbete, konkurrens och samverkan. Mångfalden av företag inom samma 

bransch skapar en intensiv och lokal konkurrens som bör ses som en pådrivande 

utvecklingsfaktor. I Italien, som skribenterna jämför med, har man lyckats med att skapa 

kluster där det finns tydliga kopplingar mellan specialister på insatsvaror, maskinproducenter 

samt slutprodukttillverkare. Genom att bilda sådana kluster menar skribenterna att 

investeringar av kollektiva nyttigheter ökar och det skapar ett lokalt engagemang. 
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4.  Metod  
Denna uppsats har genomförts som en fallstudie. För att kunna besvara uppsatsens syfte har 

författarna studerat och analyserat tidigare forskning och vetenskaplig litteratur gällande 

demografiska nyckeltal såsom arbetsmarknad, integration och befolkningsutveckling. Dessa 

artiklar har kopplats samman med statistik och prognoser från kommunerna Nässjö och 

Värnamo. För att komplettera de litterära sekundärkällorna har intervjuer genomförts med 

kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun, detta för att få en tydligare bild av 

kommunernas förutsättningar och arbete.  

 

4.1 Litteraturstudier samt sekundärdata 

Materialet som använts i teorikapitlet har framför allt utgått från vetenskapliga artiklar, 

forskning samt nationalekonomisk litteratur. Teorierna i uppsatsen är framför allt kartlagda på 

en generell nivå men kommer att appliceras på kommunalnivå i analysen.  

Resultatet har till största del utgått från statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) men data 

har även inhämtats från Svenskt Näringslivsägda Ekonomifakta och Företagsklimat.  

Kvalitativ information i resultatet har inhämtats från kommunala, regionala och statliga 

källor. För att komplettera dessa källor har författarna även tagit del av forskningsrapporter, 

debattartiklar och tidigare uppsatser inom ämnet demografi.  

 

4.2 Primärdata 

För att få en större inblick och förståelse för de kommunala verksamheterna har författarna 

valt att genomföra två intervjuer med respektive ordförande för kommunstyrelsen i Värnamo 

och Nässjö kommun. Första kontakten med politikerna togs via mail där ett första steg var att 

undersöka om de ville ställa upp och delta i denna uppsats. Därpå mailade vi ut 

bakgrundsfrågor för att de tillfrågade skulle ha chansen att förbereda sig och förstå uppsatsens 

syfte. Svaren på frågorna mailades sedan tillbaka till uppsatsförfattarna. Därefter 

genomfördes en längre telefonintervju där följdfrågor till de tidigare angivna svaren ställdes 

och diskuterades. Resultaten redovisas i en löpande sammanfattning i kapitel 5.6.  

Författarna har även använt sig av diverse sökmotorer som Google maps och Hemnet för att 

kartlägga skillnader i utbud vad anträffar kommersiell service och utbud av bostäder. Sökning 
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på arbetsförmedlingens hemsida har också förekommit då författarna ville undersöka 

arbetsutbudet. 

4.3 Källkritik 

Författarna anser att Statistiska Centralbyrån (SCB) kan anses vara en opartisk källa som 

bidrar med objektiv data och information.  

Beträffande data som insamlats från de olika avdelningarna som ägs av Svenskt Näringsliv 

inser författarna att det kan ses som partisk då Svenskt Näringsliv är ett arbetsgivarförbund. 

Författarna har dock enbart inhämtat data från organisationen bestående av statistik och 

nyckeltal och har ej tagit hänsyn till organisationens egna tolkningar av dessa.  

En stor del av forskning och litteratur som rört demografi står institutet för framtidsstudier 

för. Institutet är en fristående forskningsstiftelse med nio ledamöter som utses av regeringen. 

Författarna ser denna källa som objektiv och saklig, dock hade det varit önskvärt om det 

funnits fler alternativa källor rörande demografi.  

Intervjuerna har gjorts med, som tidigare nämnts, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo 

respektive Nässjö kommun. Eftersom kommunstyrelsens ordförande är politiskt tillsatta bör 

de ses som partiska och mindre objektiva i sina kommentarer. Författarna har haft detta i 

åtanken men har velat höra deras syn, sakkunskap och framtidsvisioner om respektive 

kommun. Uppsatsskrivarna ser det som positivt att politikerna kommer från två olika partier. 

För att förhålla oss objektiva till politikernas påståenden har siffror kontrollerats av 

författarna genom data från SCB.  

Kontakt har även tagits med kommuncheferna för att få in tjänstemannaperspektivet i 

uppsatsen. Tyvärr har de båda kommuncheferna i respektive kommun avböjt att delta i en 

intervju på grund av tidsbrist. 
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5.  Jämförelse  mellan  Värnamo  och  Nässjö  
 

5.1 Nyckeltal 

 

Tabell 1: Allmänna nyckeltal 

Nyckeltal Nässjö Värnamo Sverige 
Invånare i kommunen, antal 2014 29907 33334 33612 
Medelålder, år 2014 42,3 42,3 41,2 
Befolkningsökning, Procent, treårsbasis 2011-2014 1,8 1,2 2,8 
Medianinkomst, kronor 2013 240673 260436 248690 
Skattesats, procent 2015 33,45 32,38 31,99 
Andel högskoleutbildade, procent 2014 14,1 15,9 25,1 
Förvärvsfrekvens, procent 2013 78,4 82,9 77,1 
Andel företagare, procent 2013 5,9 5,8 6,7 
Nyföretagande, per 1000 invånare 2013 8,6 7,4 11,5 
Öppen arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), procent 2014 9,2 6,5 8 
Andel förtidspensionärer, procent 2014 6,8 5,6 5,9 
Kommunens skatteintäkter, kr per invånare 2014 38458 40443 39942 
Statsbidrag och utjämning till kommunen, kr per invånare 2014 13167 8821 8178 
Kommunens kostnader, kr per invånare 2014 51815 49201 47495 
Källa: Ekonomifakta (2013, 2014, 2015) 

I tabell 1 åskådliggörs nyckeltal för de båda kommunerna för åren 2015, 2014 eller 2013. 

Genomgående har Värnamo kommun bättre nyckeltal vilket ger mer gynnsamma 

förutsättningar ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Bland annat skiljer kommunerna sig åt 

med drygt 4000 kronor vad gäller statsbidrag per invånare. Nässjö har däremot högre andel 

nyföretagande vilket kan komma att ge positiva effekter framöver.  

De båda kommunerna har en medelålder på 42,3, detta är över sverigesnittet och kan 

förklaras med att Nässjö och Värnamo har svårt att behålla den yngre befolkningen som 

flyttar till andra orter exempelvis för att studera på högre nivå.  

Skattesatsen är något högre i Nässjö jämfört med Värnamo, men båda kommunerna har en 

skattesats som ligger över sverigesnittet. Kommunstyrelsens ordförande i Värnamo har dock 

uppgett i intervjun som genomförts att det kommer ske en skattehöjning i Värnamo inom en 

snar framtid för att finansiera kommunens planerade investeringar.  
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Att Värnamo har en högre andel högskoleutbildade kan till viss del förklaras med att det finns 

ett campus i Värnamo som bland annat erbjuder kurser i pedagogik, psykologi och 3D-teknik. 

Men en annan förklaring kan vara att en hel del yrken som kräver högskoleutbildning är stora 

arbetsgivare i kommunen, exempelvis sjukhuset i Värnamo. I Nässjö utgörs näringslivet 

istället av mycket industri och produktion vilket inte kräver eftergymnasial utbildning i lika 

hög utsträckning.  

Förvärvsfrekvensen i Nässjö är lägre än Värnamo vilket är självklart då arbetslösheten där är 

högre än i Värnamo. Att färre är arbetslösa i Värnamo än i Nässjö förklarar även varför 

Värnamo har högre skatteintäkter.  

 

5.1.1 SCB medborgarundersökning 

 

Tabell 2: Medborgarundersökning 

SCB:s medborgarundersökning Nässjö (2013) Värnamo (2012) Sverige (2013) 

NRI (Nöjd region index) 48 61 59 

Arbetsmöjligheter 43 59 47 

Bostäder 55 62 57 

Kommersiellt utbud 57 68 60 

Rekommendation 44 64 63 

Källa SCB (2012, 2013) 

I tabell 2 redovisas resultatet av SCB:s medborgarundersökning (2012, 2013). Tyvärr fanns 

det ej data från samma årtal och därför redovisas det siffror från både 2013 och 2012. 

Resultatet från undersökningen visar att Nässjö ligger under Sverigemedlet på samtliga 

variabler medan Värnamo ligger över snittet. NRI beskrivs av SCB som en analysmetod som 

används för att kommuner enkelt ska kunna se vilka områden som bör prioriteras vid en 

förbättringsåtgärd. Själva variabeln NRI visar ett medelvärde hur nöjda medborgarna i 

kommunen är med samtliga variabler som SCB undersökt. En del av dessa variabler 

redovisas också i tabellen ovan som arbetsmöjligheter, bostäder, kommersiellt utbud och 

rekommendation. Dessa områden har specifikt valts ut av författarna då detta ansågs vara 

mest relevanta för uppsatsens syfte. Andra faktorer som SCB kartlägger i sin NRI-

undersökning enkätundersökning är bland annat kommunikationer, trygghet, skola och kultur. 



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

33	  

SCB klassar ett index på under 40 räknas som ”inte godkänt”, medan ett värde över 55 räknas 

som ”nöjd” och ett värde över 75 indikerar på att medborgarna är ”mycket nöjda”.  

I tabell 2 kan man även utläsa att det råder stor skillnad mellan kommunerna när det kommer 

till hur invånarna uppfattar den kommersiella servicen. Uppsatsförfattarna har undersökt 

antalet bankkontor som ett mått på kommersiell service. Genom att söka på ordet bank i 

sökmotorn Google maps 2015-04-29 kunde det utläsas vart bankkontoren är belägna i 

kommunerna Nässjö och Värnamo. Författarna var även intresserade av att se om det fanns 

lokala bankkontor utanför huvudorterna i kommunerna. Genom sökningen kunde vi se att det 

i Nässjö kommun finns tre banker, samtliga dessa tre är storbanker och finns i huvudorten 

Nässjö. I Värnamo kommun finns det totalt sex stycken banker. En av dem är inte en av de 

klassiska storbankerna och en av bankerna var belägna utanför Värnamo tätort. 
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5.1.2 Företagsklimatsranking 

	  

Tabell 3: Företagsklimat 

Företagsklimatranking 2013    

 Nässjö Värnamo Sverige 

Sammanfattande omdöme 3,57 3,72 3,31 

Kommunens verksamhet    

Service till företag  3,55 3,4 3,16 

Tillämpning av lagar och regler 3,52 3,59 3,23 

Information till företag 3,31 3,11 3,06 

Kontakter med kommunen    

Dialog med företag 3,43 3,48 3,13 

Företags egna initiativ 3,73 3,78 3,58 

Upphandling och konkurrens    

Kommunens upphandling 3 3,01 2,8 

Konkurrens med företag 3,86 4 3,76 

Attityder till företagande    

Kommunpolitikernas attityder till företagande 3,61 3,87 3,52 

Tjänstemäns attityder till företagande 3,64 3,6 3,37 

Skolans attityder till företagande 3,87 3,69 3,81 

Allmänhetens attityder till företagande 3,79 4,32 3,82 

Medias attityder till företagande 3,39 3,75 3,63 

Förutsättningar för företagande    

Tele- och IT-nät 4,06 4,06 3,46 

Vägnät, tåg och flyg 4,36 3,61 3,2 

Tillgång till kompetens 3,03 2,87 2,89 

Placering av 290 kommuner 2013 90 44  

Andel av de svarande som anser 

att företagsklimatet är bra 

48,90% 60,00%  

Källa: Företagsklimat, Svenskt Näringsliv (2013) 
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Tabell 3 visar vad företagen tyckte om den kommersiella och offentliga servicen i 

Företagsklimats senaste ranking år 2013. Företagsklimat ägs av Svenskt Näringsliv och syftar 

till att kartlägga och jämföra vad företagen runt om i landet tycker om servicen som 

tillhandahålls i kommunerna. Betyg delas ut mellan 1-6 till alla landets kommuner där 1 är 

dåligt och 6 är utmärkt. Den listar även attityder till företagande ur olika grupper i samhället, 

hur förutsättningarna för företagande ser ut samt hur bra företagen anser att konkurrens och 

upphandling är.  

Intressant är att arbetsmöjligheterna i Nässjö får relativt lågt betyg av medborgarna, se tabell 

2 samtidigt som företagen uppger att de inte har särskilt svårt att hitta rätt kompetens. 

Överst i tabellen kan vi utläsa det sammanfattande omdömet från företagarna. Både Nässjö 

och Värnamo ligger över sverigesnittet, men Värnamo har något högre betyg än vad Nässjö 

har. Båda kommunerna har en bit kvar till det som Svenskt Näringsliv benämner som positiv 

andel, det vill säga ett betyg på 4 eller mer. Av 290 kommuner hamnar Nässjö på placering 90 

och Värnamo på placering 44.  

Nässjö får högst ranking av företagarna på området vägnät, tåg och flyg där de ligger över 

den positiva andelen. Detta resultat är inte förvånande då Nässjö är en klassisk knutpunkt. 

Sämst betyg får Nässjö när det kommer till kommunens upphandling. Detta kan bero på 

faktorer som att kommunen antingen inte upphandlar i stor utsträckning eller att 

upphandlingen sker på ett icke tillfredställande sätt för företagarna.  

I Värnamo får istället allmänhetens attityder till företagande högst betyg, även detta ligger 

över det som benämns som en positiv andel. Sämst betyg får Värnamo på tillgång till 

kompetens där de ligger under rikssnittet. Detta är intressant att jämföra med andelen 

högskoleutbildade i tabell 1 då det kan vara en annan typ av arbetskraft som efterfrågas då 

företagarna uppger att det finns en brist på rätt sorts kompetens. 

Att det finns bra tele- och IT-nät är också en viktig förutsättning för de mindre orternas 

konkurrenskraft. För Värnamo och Nässjö kan vi se företagarnas ranking av detta i tabell 3. I 

tabellen kan utläsas att de båda orterna har samma värde (4,06) vilket bör anses som 

förhållandevis bra då Sverigesnittet ligger på 3,46. En god tillgång på bredband gör att 

företag kan konkurrera på en globalnivå, det är även nödvändigt för företag inom 

besöksnäringen då det underlättar marknadsföring på den internationella arenan.  
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5.2 Befolkningsprognos  
	  

Diagram 5: Befolkningspyramider Nässjö och Värnamo 2013 

 
Källa: SCB (2014d) 

 

Befolkningspyramider är ett enkelt och populärt sätt att åskådliggöra en befolknings 

åldersstruktur och sammansättning. Pyramiderna kan även illustrera och förutspå den 

ekonomiska belastningen. I en befolkningspyramid är det enkelt att blicka tillbaka för att se 

hur babyboomar uppkommit men det är även intressant att använda de för att kunna blicka 

framåt. De kan till exempel ge en prognos över hur många som kommer att vara pensionärer 

inom ett par år eller hur många dagisplatser det kommer att behövas. I och med Sveriges 

förändrade befolkningsstruktur så har vissa kommuner idag en omvänd pyramid som kan 

liknas vid ett torn. Tornet indikerar på att det föds färre barn och andelen äldre är högre. I 

diagram 5 redovisas befolkningspyramiderna för Nässjö respektive Värnamo. Det bör 

poängteras att dessa redovisas i antal och därmed ser Värnamos befolkningspyramid 

genomgående bredare ut. Det går tydligt att utläsa i de båda kommunernas 

befolkningspyramider att det finns få i åldrarna mellan 20 och 40 år, vilket kan bero på att det 

tidigare fötts få under en period men även på att man lämnat kommunen. Det går även att 

utläsa att det finns ett högt antal äldre och medelålders invånare. 

Ett annat sätt att mäta belastningen på den förvärvsarbetande befolkningen är att räkna ut 

försörjningskvoten enligt formel 1 i kapitel 3.5. För Nässjö uppgår försörjningskvoten till 

1,742 och för Värnamo till 1,706. Tolkningen av dessa siffror är att en förvärvsarbetande ska 
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förutom att försörja sig själv även försörja 0,742 personer som ej är i förvärvsarbetande ålder. 

För Värnamos del är andelen något lägre, där ska de förvärvsarbetande förutom att försörja 

sig själv försörja ytterligare 0,706.  

Enligt SCB:s befolkningsprognos för 2012-2030 kan vi utläsa att andelen arbetsförbefolkning 

(20-64 år) i Nässjö prognostiseras att inom de närmaste åren öka för att sedan minska 

betydligt från år 2020 och framåt. Enligt prognosen kommer den arbetsföra befolkningen i 

Nässjö att minska till år 2030 med drygt 1500 personer. Befolkningen mellan 65 år och äldre 

prognostiseras att öka med ungefär 1500 personer fram till 2030. Den yngre befolkningen 

från 0-19 år prognostiseras att minska med cirka 700 personer under perioden fram till 2030. 

Författarna tolkar denna prognos som att Nässjös offentliga finanser inom framför allt 

äldreomsorgen kommer att öka samtidigt som skatteintäkterna kommer att minska. Detta bör 

Nässjö redan nu arbeta för att motverka och antingen höja skatten eller sänka sina kostnader 

per capita enligt lösningar som Lindh (2004) tar upp. 

I Värnamo kan vi utläsa att den arbetsföra befolkningen kommer öka under de närmaste sex 

åren. Därefter kommer den arbetsföra befolkningen att minska fram till år 2030 med totalt 

1000 personer. Här bör man ha i åtanken att Värnamo har en större befolkning än vad Nässjö 

har och därmed kommer andelen som minskar att vara större i Nässjö än i Värnamo. Den 

äldre befolkningen tros enligt prognosen att öka med cirka 2100 personer i Värnamo 

samtidigt som de yngre minskar med ungefär 100 personer. 

För Värnamo innebär detta att det under de närmaste åren kommer råda en hög belastning på 

offentlig service till både den yngre befolkningen då de ligger på en stabil nivå samtidigt som 

de äldre ökar kraftigt. Även här gäller det att Värnamo hittar en hållbar finansiering och inte 

bortser från prognosen. 

 

5.3 Bostadsmarknaden 

En förutsättning för att en kommun ska vara attraktiv för befolkningen är att det finns tillgång 

till attraktiva bostäder som tillgodoser preferenser i livets alla skeden. SCB (2014e) har 

beräknat att ungefär två av tre flyttningar sker inom samma kommun som individen är bosatt 

i. År 2013 var hälften av alla som flyttade inom Sverige i åldern 20-29 år, främst på grund av 

arbete eller studier.  
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Utbud och efterfrågan på bostäder i båda kommunerna är enligt Jönköpings länsstyrelses 

bostadsmarknadsanalys från 2014 i balans. Länsstyrelsen bedömer att det är störst behov av 

hyreslägenheter, eftersom det råder stor efterfrågan hos ungdomar, nyanlända invandrare, 

unga familjer och äldre som vill ha mer tillgängliga bostäder. Höga kostnader för 

nyproducerade lägenheter samt byggherrars ovilja att bygga med anledning av att de tror att 

lägenheterna blir svåra att sälja eller hyra ut gör att det är svårt att öka incitamenten för 

bostadsbyggande runt om i Jönköpings län. (Jönköpings länsstyrelse 2014) 

Genomsnittligt pris för villor i Nässjö kommun år 2014 var 1 055 000 kr, 560 000 kronor 

mindre än medelvärdet i Värnamo kommun (Svensk mäklarstatistik 2015). Det 

genomsnittliga priset för bostadsrätter skiljer sig åt med 193 000 mellan Nässjö och Värnamo. 

Skillnaderna är en indikation på att det är mer attraktivt att köpa bostad i Värnamo alternativt 

att efterfrågan är större än utbudet vilket pressar priserna uppåt vid en budgivning. Det finns 

en tydlig koppling mellan närhet till service och bostadspriser (Jönköpings länsstyrelse 2012). 

Om skolor, matbutiker eller banker stängs ner påverkar det huspriserna negativt. 

Svensk mäklarstatistik (2015) kartlägger genomsnittligt pris per kvadratmeter för de senaste 

12 månaderna och där kan vi se att det råder en stor prisskillnad mellan kommunerna. Nässjö 

har ett genomsnittligt pris per kvadratmeter på 6559 kr för bostadsrätter och 7959 kr för 

villor. Värnamo har ett genomsnittligt pris per kvadratmeter på 8756 kr för bostadsrätter och 

12725 kr för villor. 

Vid sökning på bostadsförmedlingssidan Hemnet 2015-04-21 fanns det 94 bostäder till salu i 

Nässjö kommun respektive 99 bostäder i Värnamo kommun. Antal lediga bostäder per capita 

resulterar i ungefär 0,003 hus till salu i både Värnamo och Nässjö. Därmed kommer det inte 

kunna dras slutsatser utifrån detta.  

 

5.4 Arbetsmarknaden 

2015-04-28 fanns det 134 lediga jobb i Värnamo, att jämföras med att det i Nässjö samma 

tidpunkt fanns 119 stycken lediga jobb enligt sökning på Arbetsförmedlingens hemsida. I 

Nässjö kommun återfinns de lediga tjänsterna inom framför allt pedagogik. Därefter 

efterfrågas det framför allt arbetskraft inom transport samt inom marknadsföring och 

försäljning.  
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Även i Värnamo är det framför allt arbetskraft inom pedagogik, sjukvårdpersonal samt inom 

transportsektorn som efterfrågas.  

Enligt SCB:s statistik för förvärvsarbetare och förvärvsintensitet så var det år 2013 13768 

stycken som utgjorde nattbefolkning i Nässjö samtidigt som dagsbefolkningen samma år 

uppgick till 12737 stycken13. Därmed är det fler som bor i Nässjö än som faktiskt arbetar där, 

det vill säga utpendlingen är större än inpendlingen vilket är gynnsamt ur ett skatteperspektiv.  

För Värnamo ser läget annorlunda ut. Där uppgick nattbefolkningen 2013 till 16854 medan 

dagsbefolkningen under samma år uppgick till 17338. Således befinner sig Värnamo 

tillskillnad från Nässjö inte i ett gynnsamt läge när det kommer till intäkter från den 

kommunala skatten. 

 

5.5 Integration och migration 

”För att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100 000 nya invandrare per 

år”.  

(Sjöberg 2014) 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg kommenterar invandringens betydelse 

för Sveriges framtid. Vidare menar Sjöberg att om Sverige de närmaste årtiondena ska kunna 

ha tillräckligt många invånare som kan arbeta, betala skatt och vara med och finansiera 

morgondagens välfärd behöver vi ta emot betydligt fler invandrare än vad de flesta svenskar 

hittills har tänkt sig. (Nandorf 2015) 

I Framtidskommissionens slutrapport (2013) slår man fast att invandring till Sverige är viktig 

då barnafödandet är generellt lågt och andelen äldre ökar. Invandring leder till en föryngring 

av åldersstrukturen och bidrar även till att kommuner som tidigare varit hotade av en negativ 

befolkningstillväxt samt ekonomin, kan vända trenden. En väl fungerande integration skulle 

förbättra Sveriges förutsättningar för att kunna hantera de demografiska förändringarna. År 

2013 var 16 % av Sveriges befolkning utrikesfödd, vilket SCB (2012) prognostiserar kommer 

öka till 18 % år 2060 och stabiliseras därefter. En fingervisning för betydelsen av invandring 

till Sverige är att överblicka den prognostiserade försörjningskvoten för Sverige fram till 2060 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 SCB definierar nattbefolkning som förvärvsarbetande med bostad i kommunen och dagsbefolkning som 
förvärvsarbetande som arbetar i kommunen. SCB räknar endast med befolkning över 16 år i denna definition. 
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med utrikesfödda och utan. Enligt SCB kommer försörjningskvoten uppnå 1,16 utan 

utrikesfödda, och 0,92 med år 2060.  

Sverige har enligt OECD (2014) den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- 

och utrikesfödda. Av de utrikesfödda i Sverige var 58 % förvärvsarbetande år 2012 medan 

inrikesfödda under samma år var 82 %. 2013 hade det förvärvsarbetande sverigesnittet för 

hela befolkningen enligt Ekonomifakta uppgick till 77,1 %, se tabell 1. Under samma år var 

förvärvsfrekvensen gällande hela befolkningen i kommunerna Värnamo 82,9 % och i Nässjö 

var den 78,4 %. 

 

Tabell 4: Andel förvärvsarbetande utrikesfödda efter vistelsetid 

Andel förvärvsarbetande utrikesfödda efter vistelsetid, procent och år   

Sverige:  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 vistelsetid < 2 år 22,1 18,2 20,9 26,3 28,2 27,5 

 vistelsetid 2-4 år 39,5 34,3 34,8 35,4 37,3 41 

 vistelsetid 4-10 år 53,4 48,8 49,7 50 50,4 50,5 

 vistelsetid > 10 år 66,8 63,8 65,9 67,3 68 68,6 

Nässjö:        

 vistelsetid < 2 år 17,3 12,3 13,6 18,6 19,8 15 

 vistelsetid 2-4 år 36,5 26,6 31,2 24,9 19,7 21,3 

 vistelsetid 4-10 år 57,6 47,9 48,3 46,6 44,9 44,9 

 vistelsetid > 10 år 71,4 66,4 70 70,3 70,1 69,8 

Värnamo:        

 vistelsetid < 2 år 31,5 24,1 21,4 22,4 21,6 23 

 vistelsetid 2-4 år 57,3 39,1 40,2 51,9 42,3 38,7 

 vistelsetid 4-10 år 73,1 55 60,8 63 59,6 60,4 

 vistelsetid > 10 år 78,8 68,6 71,9 74,3 75,4 75,1 

Källa SCB (2015b) 

I tabellen ovan går det att utläsa andelen av den utrikesfödda befolkningen som 

förvärvsarbetar uppdelat efter vistelsetid i Sverige. När det kommer till de som har en 

vistelsetid på mindre än 2 år så befinner sig både Nässjö och Värnamo under sverigesnittet.  
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Under de första två åren betalar staten ut stöd till kommunerna i form av etableringsstöd14 för 

att de i sin tur ska kunna ge stöd till de utrikesfödda som har någon form av uppehållstillstånd 

(Migrationsverket 2014). Efter två år behandlas utrikesfödda likvärdigt med övriga 

kommuninvånare och inget extra stöd betalas ut.   

I Nässjö kommun steg andelen utrikesfödda som förvärvsarbetar inom samtliga vistelsetider 

mellan åren 2005-2008. Från 2008-2011 minskade andelen vilket kan bero på finanskrisen 

som slog till i början av 2008. Finanskrisen minskade efterfrågan på arbetskraft och orsakade 

en negativ störning, vilket ledde till en hysteresiseffekt, se diagram 4. Denna minskning 

fortsätter till och med 2011 där det börjar öka igen, men mellan 2012 och 2013 skedde 

återigen en kraftig minskning för den gruppen som varit i Sverige mindre än två år. Efter 

finanskrisen har resterande grupper varit relativt stabila. 

Även i Värnamo går det att utläsa en negativ trend i andelen som förvärvsarbetar av den 

utrikesfödda befolkningen mellan åren 2008-2009. Efter år 2011 går det att utläsa olika 

mönster beroende på vistelsetid.  

Författarna väljer att jämföra de båda kommunerna med den senast uppmätta andelen som 

gjordes 2013. Värnamo har en högre andel utrikesfödda som förvärvsarbetar än Nässjö inom 

samtliga vistelsetidsgrupper. Värnamo ligger dessutom över sverigesnittet i andel för de som 

vistats i Sverige under mer än 4 år. Nässjö ligger över sverigesnittet för de som vistats i 

Sverige under mer än 10 år. 

 

5.6 Intervjuer 

Intervjuer gjordes med följande personer och utgör uppsatsens främsta primärkälla:  

• Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande i Nässjö kommun. 

• Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun 

Författarna tillfrågade även kommuncheferna på respektive ort för intervju men båda valde att 

avstå på grund av tidsbrist. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Ersättning ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer. Ersättningen består av ett 
schablonbelopp som betalas ut under två år.  
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5.6.1 Intervju med Anna-Carin Magnusson (S) 

Magnusson vill påpeka att Nässjö kommun under ett antal år haft en nedåtgående trend i 

befolkningsutvecklingen, vilket inte är önskvärt då växa innebär att minska utmaningar enligt 

henne. Många stora företag lade ned sina verksamheter i Nässjö under 70 och 80-talet vilket 

påverkade kommunen kraftigt, både ekonomiskt och befolkningsutveckling. 

Huvudfokus, som även står i 2015 års budget är att minska den höga arbetslösheten i 

kommunen. Förutom arbetslösheten har Nässjö kommun har flera stora frågor att lösa 

framöver, bland annat förskolor, grundskolor och en effektivisering av SFI. Magnusson 

menar att det gäller för kommunen att vara en attraktiv arbetsmarknad med många 

differentierade företag. Att ha två till tre företag som kommunen är beroende av är inte 

önskvärt enligt Magnuson. Samtidigt är det viktigt att värna om de kluster som har bildats, 

där hon pekar på att det finns 30-40 företag som samarbetar och konkurrerar på järnvägen. 

Det är även viktigt för Nässjö kommun att ha mer samarbete mellan kommun, statliga 

myndigheter, privatpersoner och näringsliv där visionen för Nässjö är att fler företag ska vilja 

etablera sig i kommunen. Magnusson nämner en sådan åtgärd där företagen minskar sina 

sökkostnader genom att kommunen har färdiga konceptidéer för företagen. Dessa 

konceptidéer kan bestå av markförslag, vatten- och elberedning samt bygglov.  

Även om befolkningsutvecklingen varit negativ ser Magnusson att trenden börjar vända för 

kommunen, med bland annat ett positivt födelsenetto år 2014. Det flyttmönster som går att 

urskilja i kommunen menar hon är att seniorer som fötts i kommunen, men som arbetat i en 

annan kommun, flyttar tillbaka när pensionsåldern närmar sig. Detta bidrar till fler 

utmaningar för äldreomsorgen och det gäller för kommunen att bygga trygga och attraktiva 

boenden som tar hänsyn till seniorernas efterfrågan. Denna åldersgrupp bidrar även med 

positiva effekter då de är en väldigt köpstark grupp menar Magnusson.  

Nässjö kommuns budget 2015 har tydligt lagt fast att kommunen ska jobba progressivt med 

integrationen. Magnusson menar att det är viktigt för kommunen att ha kontroll över de 

kommunalägda bolagen och verksamheterna för att åstadkomma bättre integration av 

långtidsarbetslösa och ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Om 

upphandling sker är det viktigt att företaget som vunnit upphandlingen aktivt jobbar utifrån 

att ta in mer arbetskraft från kommunen. Det finns som ett exempel ett fastighetsbolag som 

har tagit tillbaka den tidigare outsourcing som skett med fastighetsskötseln och numera 

bedrivs det helt av det kommunala bolaget.  
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Nässjö ska även arbeta progressivt med integrationen av utrikesfödda, som är satt som ett 

stort fokus för kommunen under de kommande åren. Som exempel påtalar Magnusson att 

under 2014 tog kommunen emot hundratals fler invandrare än vad de var rustade för. 

Invandring skapar speciella förutsättningar för skola, bostäder och inte minst för 

arbetsmarknaden. Dessutom påtalar Magnusson att många nyanlända har en låg, eller ingen 

utbildning, vilket gör det svårt att lyckas med integrationen under de två åren som kommunen 

får etableringsstöd. Magnusson anser att andra kommuner i länet bör ta ett större ansvar för 

flyktingmottagandet och invandrare, då kommuner som Nässjö tar emot avsevärt fler än andra 

mer välmående kommuner.  

För att förbättra integrationen av invandrare och nyanlända efterfrågar Magnusson ett inte 

lika stelt regelverk för arbetsförmedlingen, och vill gärna se regelverk som bättre är 

anpassade efter lokala behov. Nässjö kommun samarbetar idag med arbetsförmedlingen i stor 

utsträckning men mer behöver göras. Magnusson nämner att en åtgärd som vidtagits är att de 

som går en SFI utbildning kan göra praktik på industrier för att få en mer praktisk del i 

svenskaundervisningen samtidigt som de kan få en fot in på arbetsmarknaden. 

Ekonomin för Nässjö kommun idag är ansträngd konstaterar Magnusson. Vidare 

kommenterar hon att kommunen gjort ett stort misstag då de budgeterade för engångsposten 

AFA-förskärningar både under 2013 och 2014, vilket gjorde att den kommunala driften blev 

beroende av att pengarna kom in. Att posten uteblev gjorde att kommunen fick ett starkt 

negativt resultat år 2014.  

Idag får Nässjö statsbidrag och utjämning motsvarande 13 167 kronor per invånare, vilket 

Magnusson menar beror i stor utsträckning på Nässjös höga arbetslöshet vilket innebär att 

många får försörjningsstöd från staten. Magnusson menar även att Nässjö kommun har en 

högre andel befolkning över 65 år, vilket också är bidragande till den höga siffran. 

För att komma ur den ansträngda ekonomin ser inte Magnusson att en skattehöjning är rätt 

väg att gå för Nässjö. Istället är det mer önskvärt att effektivisera de kommunala 

verksamheterna, samt att verksamheterna självständigt söker externa samarbeten.  

Magnusson påtalar att Nässjö erbjuder höga löner inom kommunalsektorn, framförallt inom 

läraryrkena, vilket kan förklara de höga kostnaderna per capita i kommunen. Vidare påpekar 

hon att Nässjö har de högsta förskolelönerna i länet, vilket var en medveten strategi för att 

inte uppleva lärarbrist i framtiden.   
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Analys av intervju 
Nässjö upplever en viss uppåtgående trend för närvarande i befolkningsutveckling som 

Magnusson nämner, men enligt SCB:s befolkningsprognos kommer befolkningen minska 

totalt sett fram till 2030. Hon nämner flertalet gånger att Nässjö är positiv till invandring, men 

att integrationen måste förbättras, vilket styrks av tabell 2 som visar andelen som 

förvärvsarbetar utifrån vistelsetid i Sverige där det tar avsevärt längre tid för Nässjö att 

integrera invandrare i arbetslivet än Sverigemedlet. Nässjö ligger även under Sverigemedlet 

vad gäller hur lång tid det tar för invandrare att klara SFI utbildningen. Författarna ställer sig 

frågande till Magnussons uttalande om att Nässjö har invandring med unikt låg utbildning då 

vi anser att kommuner generellt sätt tar emot utrikesfödda med låg utbildning.  

Magnusson medger att Nässjö kommuns ekonomi är ansträngd och att effektiviseringar av de 

kommunala verksamheterna krävs. Det är olyckligt att Nässjö tagit in AFA-försäkringar i den 

kommunala budgeten, vilket har inneburit att de kommunala verksamheterna har fått fel 

ekonomiska riktlinjer. Detta har inneburit att Nässjö har ett stort ekonomiskt underskott och 

måste strama åt utgifterna de närmaste åren. 

Magnusson menar att anledningen till den höga kostnaden per kommuninvånare är de höga 

kommunala lönerna som betalas ut. Författarna har genom Lärarförbundet (2014) tagit del av 

medellöner för olika lärarkategorier från år 2014. Det visar sig där att Nässjös lärarlöner 

ligger under både Värnamos och Sverigesnittet för de utvalda kategorierna förskolelärare, 

grundskolans senare år samt för gymnasiet. För förskolelärare har Nässjö en genomsnittslön 

på 27090 kr, där Värnamo har 27 491 kr och Sverigesnittet är på 27 462 kr. Författarna har 

även granskat siffror från SCB (2015c) som visar genomsnittlig månadslön inom 

primärkommunal sektor där Nässjö ligger exakt på samma lön som Sverigemedlet år 2013 på 

26 400 kr, men där Värnamo har 27 200 kr i medellön. 

 

5.6.2 Intervju med Hans-Göran Johansson (C) 

Det som Johansson såg som väldigt positivt avseende de demografiska förändringarna i 

kommunen var att den arbetsföra åldern 20-64 år ökar i andel i Värnamo kommun och är 

högre än länssnittet. Det som är utmanande enligt Johansson är att kunna bemöta den stigande 

efterfrågan med barnomsorg som kommunen upplever. Därför planerar kommunen bygga en 

ny förskola per år under en femårs period. Johansson menar att det är viktigt att inte bara göra 
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tätorten Värnamo attraktiv för familjebildande. Kransorterna och landsbygden bör erbjuda 

likvärdig service och barnomsorg vilket är en stor utmaning. 

Den äldre befolkningen (65 år och äldre) ökar inte mer i Värnamo än något annat 

åldersspann. Den åldrande befolkningen är inget som oroar Johansson. Han upplever även att 

alltfler jobbar och är aktiva långt över 65 år, vilket är väldigt positivt. Antalet invånare över 

80 år ökar inte i lika snabb takt som antal nyfödda i Värnamo kommun, dock är det viktigt att 

även tillgodose deras behov. Johansson menar att det inte innebär för kommunen att bygga 

fler äldreboenden utan att ta reda på vilka slags boenden som efterfrågas, vilket är svårt att ta 

reda på.  

För Värnamo kommun har det alltid tillgång på arbete varit en avgörande faktor för 

människor som valt att flytta till kommunen anser Johansson. Värnamo präglas av ett starkt 

civilsamhälle, där föreningslivet och samhällsengagemanget hos befolkningen är stort vilket 

kan ses som en anledning till den låga arbetslösheten. Vidare menar Johansson att en annan 

avgörande faktor kan vara den lyckade klusterbildning Värnamo har skapat med Gislaved, 

Gnosjö och Vaggeryd. För kommunen gäller det att bibehålla en låg arbetslöshet och ständigt 

locka nya företag till kommunen.  

Värnamo satsar stort på, förutom förskolor, även på hyreslägenheter. Ambitionen i Värnamo 

kommun är att förutom anläggande av tomter för bostadsrätter och fristående villor även 

bygga 80-90 hyresrätter per år. Johansson benämner detta som ett vågspel då man inte vill att 

lägenheter ska stå tomma samtidigt som det krävs nya och tilltalande lägenheter för att kunna 

locka bland annat unga akademiker till kommunen.  

Värnamo har under lång tid tagit emot nyanlända till kommunen och planerar att fortsätta på 

samma spår. Under 2015 förväntas Värnamo ta emot 100 kvotflyktingar, vilket Johansson 

anser att kommunen är väl rustad för. Generellt sett är Johansson väldigt nöjd med hur 

kommunen tar ansvar och hjälper flyktingar och invandrare efter bästa möjliga förmåga. 

Vidare anser Johansson att kommunen på många sätt nått taket på effektivitet vad gäller 

integreringen av flyktingar. Många satsningar har gjorts på integrationen, bland annat har 

kommunen tillsammans med SFI en yrkesintroduktion samt öppnat ett arbetsmarknadscenter 

vilket fungerat väl. Medborgarnämnden i Värnamo har fått krav på att 75 % av de nyanlända 

ska vara självförsörjande inom fyra år, vilket är ett hårt krav, men det har även gett resultat 

menar Johansson. Fördelningen av flyktingar i Jönköpings län är inget som kommunen bör 

fokusera på då kommuner fungerar på olika sätt. För Värnamo kommun har det ökande 
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flyktingmottagandet inneburit att många industriföretag kunnat fortgå med sin produktion. 

Något som skulle vara önskvärt enligt Johansson är att staten kan ha mer tillit och lämna över 

mer ansvar till kommunerna så att de får ett mer lokalt självbestämmande vad gäller 

integrationsprocessen.  

Johansson kommenterar att ekonomin ser ljus ut för kommunen. För närvarande har Värnamo 

länets lägsta skatt, vilket på sikt kommunen kommer höja för att kunna finansiera de 

planerade investeringarna inom skola och bostadsmarknaden. Värnamo kommun planerar att 

investera 100-150 miljoner om året från den skattefinansierade sidan samt 100 Mkr från 

avgiftssidan. Johansson menar att om man inte investerar kan man inte heller stå rätt rustad 

för framtiden, och att det är av stor vikt att en medelstor kommun som Värnamo vågar satsa 

för att kunna överleva. Värnamo har under några år fått mindre bidrag från staten i form av 

kostnadsutjämning och statsbidrag, vilket även detta ökar incitamentet att höja skatten.  

Värnamo kommun har satt upp som mål att växa med 150-200 invånare per år, vilket har 

lyckats i hög grad utom något år. För att kunna stå rustad inför de demografiska 

förändringarna vill Johansson effektivisera den ekonomiska styrningen av de kommunala 

verksamheterna, där omsättningen på 2 Mdkr ska användas på bästa sätt. Johansson lägger 

stor vikt i att även ständigt söka efter vad som gör en kommun attraktiv och vad som skapar 

tillväxt. 

 

Analys av intervju 
Johansson nämnde att antalet arbetsför befolkning ökar i Värnamo, vilket inte stämmer enligt 

SCBs (2014f) tabeller för antal arbetsför befolkning i åldern 20-64 år. Däremot har antal 

förvärvsarbetare ökat från 2011. Enligt SCB:s befolkningsprognoser ökar inte andelen äldre 

marginellt mer än andra åldersgrupper, vilket även Johansson pekade på. Värnamos vision 

om att växa 150-200 invånare per år har som Johansson påpekar kunnat uppnås, och enligt 

befolkningsprognosen också kommer kunna göra det under de närmaste åren. 

Flera gånger under intervjun påtalade Johansson att Värnamo präglas av ett starkt 

civilsamhälle med många föreningar och egna initiativ. Ett starkt civilsamhälle skapar 

multiplikatoreffekt där kommuninvånarna får en bättre sammanhållning och en fritid med 

mervärde. Att Värnamo kommuns invånare är nöjda med Värnamo ses tydligt i SCB:s 

medborgarundersökning som ses i tabell 2 där kommunen ligger över Sverigemedlet på 

samtliga siffror.  För kommunen som stort innebär detta att Värnamo får större 
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attraktionskraft och det goda ordet kan spridas från kommuninvånare till framtida potentiella 

inflyttare. 

Att Johansson är nöjd med integrationen av nyanlända och att han anser att kommunen 

lyckats går i viss mån att se från tabell 4 som visar andel invandrare som arbetar utifrån hur 

lång tid de har vistats i Sverige. Där är Värnamo visserligen under Sverigemedlet vid en 

vistelsetid under fyra år, men går därefter om medlet med över tio procentenheter.    
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6.Analys  

6.1 Hur påverkas kommuner av demografiska förändringar?   

Nässjö har under en lång tid påverkats negativt av befolkningsutvecklingen vilket har berört 

kommunen på många skilda sätt. Många svenska kommuner hade under 1970-talet en 

utveckling som liknar Nässjös under samma tidsperiod. Det var många företag som gick i 

konkurs och många invånare tvingades flytta till andra kommuner som kunde erbjuda mer 

arbetstillfällen. Detta ser uppsatsförfattarna som den främsta anledningen till Nässjös negativa 

utveckling. Utan de stora företagen steg arbetslösheten, många invånare sökte sig från 

kommunen och skattebasen sjönk vilket gjorde att kommunens finanser försämrades. Det 

uppstod en negativ spiral på grund av dessa multiplikatoreffekter som varit svår för 

kommunen att ta sig ur.   

Har en kommun tidigare haft en stor befolkning så är den kommunala servicen och lokaler 

anpassad efter den större befolkningen. När kommuninvånarantalet minskar är det viktigt att 

kommunen kan se över vad som kan reduceras till en lämplig storlek för att hålla en bra 

kostnadsnivå. För Nässjö kan detta liknas med att kommunen nu har en för stor klubb som 

kostar mer i drift än vad den ger i nytta för kommuninvånarna. Det kan vara problematiskt för 

en kommun att ta beslut om kostnadsbesparande åtgärder då det vanligtvis inte uppskattas av 

invånarna. Politikerna agerar hellre så att de vinner röster i nästa val och vill fatta beslut som 

är populära av befolkningen. Detta fenomen kallas för Public Choice och innebär att politiker 

undviker att fatta obekväma beslut. Ett av Nässjös ekonomiska mål är som tidigare nämnts att 

den totala lokalytan för kommunens verksamheter ska minska, dock ökade den under 2014.    

När en kommun har en negativ befolkningstillväxt påverkar det många delar i kommunen, 

däribland de offentliga finanserna och civilsamhället. När befolkningen minskar så sjunker 

skattebasen. Detta leder dock även till minskade kostnader för kommunen, om kommunen det 

vill säga väljer att reducera sin service. En minskad befolkning ger större effekter än bara på 

kommunala verksamheter. Bostadsmarknaden blir problematisk då många bostäder blir 

svårsålda och detta tenderar att göra så att bostadspriserna sjunker då man önskar sälja sin 

bostad. Detta leder i sin tur till att det blir mindre attraktivt att skaffa bostad i området då det 

inte längre ses som en säker investering. I Nässjö kommun är bostadspriserna lägre per 

kvadratmeter än Värnamo, och det är troligen ett resultat av den minskande befolkning och 

den höga arbetslösheten.   
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Till skillnad från Nässjös negativa befolkningsutveckling har Värnamo haft det motsatta 

förloppet och lyckats öka sin befolkning sedan 1968. Detta har lockat fler företag att etablera 

sig i kommunen då det redan finns tillgång på den kompetens som efterfrågas vilket leder till 

att transaktionskostnaderna och sökkostnaderna. Denna positiva företagstillväxt genererar fler 

arbetstillfällen för kommunens invånare och fler lockas av att flytta till Värnamo kommun. 

Ovannämnda faktorer har skapat en positiv spiral för Värnamo.   

Befolkningsökningen som har skett i Värnamo har inneburit utmaningar i form av att utöka 

den kommunala servicen. Kommunen rustar för den ökade efterfrågan på kommunal service, 

då främst inom utbildningsområdet. 

Om vi ser tillbaka på diagram 3, befolkningens belastning på de offentliga finanserna har 

Nässjö haft svårt att ha en tillräckligt stor andel befolkning som ger intäkter till kommunen, 

alltså de som förvärvsarbetar. När arbetslösheten ökar är det svårt för kommunen att motivera 

ung arbetsför befolkning att stanna kvar. Andelen av befolkningen som är pensionärer ökar 

och under de närmaste åren kommer andelen barn öka för att sedan minska enligt SCB:s 

befolkningsprognos i Nässjö vilket bidrar till kostnader per capita. I Värnamo däremot som 

har en låg arbetslöshet har man haft en mer gynnsam situation med en stor andel 

förvärvsarbetande befolkning. Denna gynnsamma situation har gjort att de bland annat har 

kunnat självfinansiera sina investeringar i sin helhet.    

Utifrån ålderstranistionen som Sommestad (2002) beskriver i fyra faser så anser 

uppsatsskrivarna att Nässjö kommun befinner sig i den sista fasen, äldrefasen. Kommunen 

har en växande andel äldre, samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Offentliga 

verksamheter, främst äldreomsorgen kommer bli mer belastad samtidigt som skattebasen 

sjunker. Framåt kan uppsatsförfattarna urskilja att försörjningskvoten för Nässjö kommer att 

öka om man ser till SCB:s befolkningsprognos (2013).  

För Värnamo ser läget något mer optimistiskt ut och deras fas i ålderstransitionen är inte lika 

självklar. Uppsatsförfattarna anser att de till viss del befinner sig utanför denna transition då 

de har en ökande andel äldre, yngre samt förvärvsarbetande. Även om det ser optimistiskt ut 

bör det pointeras att kommunen kommer stå inför utmaningar. Dessa utmaningar består i att 

kunna tillfredsställa de växande grupperna genom nödvändiga investeringar. De växande 

grupperna, den äldre samt den yngre, är mest påfrestande för kommunens finanser då 

grupperna kräver mer service och omsorg. Genom en utökad grupp av yngre och äldre 
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befolkning kommer försörjningskvoten stiga, fram tills den större gruppen yngre äntrar 

arbetsmarknaden i Värnamo kommun.  

   

6.2 Hur kan kommunerna hantera de framtida utmaningarna?   

Uppsatsförfattarna ställer sig kluvna till om det är eftersträvansvärt med befolkningstillväxt 

för alla kommuner. Enligt klubbteorin är en optimal kommunstorlek när kommunens 

kostnader för ytterligare en invånare är lika med summan av den sammanlagda 

marginalnyttan för de befintliga invånarna, samt att det är bra balans mellan offentlig service 

och kommersiellt utbud. Hur stor den totala betalningsviljan är för invånarna är individuellt 

och kan bero på många faktorer. Om en kommun har en skatt som inte motsvarar individens 

betalningsvilja kommer individen söka sig till en annan kommun. Ofta är det dock inte så 

enkelt som teorin beskriver utan det finns andra parametrar som påverkar individens val 

såsom sociala faktorer och sökkostnader.   

Den position som Nässjö idag står inför är problematisk, de står inför ett vägval där utgången 

inte är självklar. Författarna menar att valet står mellan att utöka befolkningen eller värna om 

den befintliga. Kommunens resurser räcker i dagsläget inte till både och, då de bland annat 

redan har negativa ekonomiska resultat samt att befolkningsprognosen inte pekar till Nässjös 

fördel. Prioriterat för Nässjö är att ta sig ur den negativa spiral som de befinner sig i. En 

lösning som kan få positiva multiplikatoreffekter är om Nässjö kommun i första hand värnar 

om sina befintliga invånare, snarare än att eftersträva tillväxt. 

Värnamo står inte heller inför ett enkelt val, ska kommunen nöja sig med den befintliga 

kommunstorleken som är större än någonsin eller ska man fortsätta att expandera? De måste 

ställa sig frågan om kommunen har resurser till en fortsatt expandering eller om de ska 

specialisera sig och bli än bättre på att tillgodose den befintliga befolkningens efterfrågan. 

Kanske har Värnamo uppnått den optimala storleken på sin kommun då de har goda nyckeltal 

och välfungerande integration.   

För att en kommun ska kunna sänka sina kostnader per capita bör man se över de kommunala 

verksamheterna. Kommunstyrelsernas ordförande i Nässjö och Värnamo berättade i 

intervjuerna att mer effektivisering kan och måste göras. Författarna ponerar att den 

kommunala servicen och lokalerna bör anpassas efter den nuvarande befolkningsstorleken i 

Nässjö kommun för att kostnaderna inte ska skena iväg.  



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

51	  

En åtgärd som kan minska kommunens totala kostnader är outsourcing. Detta sker i stor 

omfattning i många kommuner i landet, särskilt inom äldre- och barnomsorgen. Genom 

outsourcing kan företag som är experter på området utföra samma arbete på ett mer 

effektiviserat vis och kommunens personalkostnader minskar. Att outsourca har även 

negativa sidor. När en del av den kommunala verksamheten outsourcas är det svårare för en 

kommun att övervaka verksamheterna så att det håller samma kvalitet, och de som tar del av 

produkten eller tjänsten som outsourcats kan känna en känsla av otrygghet. Det författarna 

vill att kommunerna ska uppnå med en outsourcing är minskade kostnader genom 

kostnadsupphandling där både offentliga och privata aktörer är med och konkurrerar i 

upphandlingen. Författarna anser att när upphandlingen sker i kommunerna är det en fördel 

om hela verksamhetsenheten upphandlas till en och samma aktör för att dels inte 

transaktionskostnader ska bli för höga men även ur ett trygghetsperspektiv för äldre och barn. 

För att skapa ett mervärde för kommunens invånare är den kommersiella servicen en stor del. 

Här kan kommunen arbeta aktivt för att locka till sig företag så att de etablerar sig runt om i 

kommunen och inte enbart i huvudorten. En tanke som författarna tror skulle kunna vara 

framgångsrik är att erbjuda så kallade inkubatorer, vilket innebär en slags 

uppstartsverksamhet för nybildade företag. Det kan bland annat vara så att kommunen hyr ut 

lokaler för företaget till ett reducerat pris fram tills dess att företaget kommit igång för att 

minska deras startkostnad.   

Idag sker det en relativt stor utflyttning av ung arbetskraft från både Nässjö och Värnamo som 

vi kan utläsa i befolkningspyramiderna som ses i diagram 5. Den yngre befolkningen söker 

sig ofta till andra orter för att studera vidare eller arbeta efter gymnasiet. Nässjö och Värnamo 

måste bli bättre på att tilltala arbetskraft så fort de är färdigutbildade, oavsett om det gäller 

efter gymnasiet eller efter utbildning på eftergymnasial nivå. Författarna anser att 

kommunerna bör ha en väletablerad kontakt med både gymnasieskolor och högskolor eller 

universitet. 

En annan lösning som Nässjö kan använda sig av är att ta emot fler invandrare som kan 

förbättra befolkningsstrukturen. En förutsättning för att detta inte ska leda till skenande 

kostnaderna är att integrationen måste fungera på ett bättre och effektivare sätt än vad som 

görs i nuläget. I tabell 5 kan man konstatera att Nässjö lyckats sämre med sin integration 

jämfört med Värnamo. De bör enligt uppsatsförfattarna ha en välgenomtänkt integrationsplan 

som efterföljs samt etablera en dialog med andra kommuner som lyckats bättre med sin 
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integration. Exakt hur en integrationsförbättring ska uppnås är en komplex fråga. 

Uppsatsförfattarna är väl medvetna om att det finns olika förutsättningar beroende på vilken 

typ av invandring som kommer till kommunen. Olika typer av invandring är i behov av olika 

stöd, exempelvis om man jämför ensamkommande flyktingbarn med arbetskraftsinvandring. 

Andra faktorer som kan påverka hur väl integrationen fungerar är anpassningen till lokala 

förutsättningar, såsom om det finns samarbete mellan olika näringslivsaktörer samt vilken 

kompetens som efterfrågas av företagen i kommunen. 

 En anledning till att integrationen fungerar bättre i Värnamo kan delvis vara deras 

fungerande satsningar såsom Steget in. Satsningar som integrerar utsatta grupper till 

arbetsmarknaden kommer att minska antalet outsiders som bland annat består av 

utrikesfödda, ungdomar och långtidsarbetslösa.  

Ett förslag på hur en kommun skulle kunna minska antalet outsiders är genom differentierad 

lönesättning. För att detta ska vara möjligt måste de strukturella regelverken mjukas upp i 

båda löneriktningarna. Det måste löna sig att ta på sig mer ansvar på en arbetsplats genom en 

högre lön.  Fler måste även erbjudas lättare arbetsuppgifter till en lägre lön så att de kan få en 

första arbetslivserfarenhet som därefter kan leda till mer kvalificerade anställningar. En 

förändring av de strukturella regelverken kan ej göras på kommunalnivå men för att det ska 

genomföras på nationell nivå behövs det röster från den kommunala sektorn, här kan Nässjö 

och Värnamo försöka påverka.   

Kommunerna kan även arbeta för att skapa en rörligare och mer lättillgänglig arbetsmarknad. 

Här tror författarna att instegs-jobb kan vara en lösning. Instegs-jobb innebär att de som 

generellt tenderar att stå långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds arbetsuppgifter mot en 

ersättning som motsvarar deras tidigare stöd. På så vis genereras arbetslivserfarenhet och en 

lägre arbetslöshet. En annan lösning framförallt för Nässjö kan vara att skapa dialoggrupper 

bestående av företrädare för arbetsförmedlingen, kommunen, arbetsgivare och skolor, för att 

få en bättre överblick om vad respektive part behöver göra för att minska arbetslösheten. 

Dessa dialoggrupper bör skapa lösningar som är utformade efter lokala förutsättningar.   

 För att motverka de negativa demografiska förändringarna är det viktigt för kommunerna att 

identifiera olika aktörer och generationer som man vill vara attraktiv för. 
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6.3 Vad gör en kommun attraktiv?  

Individer är nyttomaximerande och rationella enligt nationalekonomisk teori och har olika 

preferenser beroende på vilket stadie individen befinner sig i livscykeln. Detta gäller även, 

som tidigare nämnts, för vilken kommun ett hushåll bestämmer sig för att bosätta sig i. 

Beroende på vad en kommun vill locka till sig måste de rikta in sin verksamhet för olika 

åldersgrupper.   

John (1995) menar att vad som påverkar individens val av kommun kan analyseras med hjälp 

av push- och pulleffekter som här kan appliceras som vad som gör att ett hushåll vill flytta till 

eller från en kommun. Parametrar som kan ses som push-effekter kan vara brist på 

arbetstillfällen, dålig integration, höga skatter, dålig kommersiell service samt omoderna 

bostäder. Detta är därmed effekter som får befolkningen att söka sig vidare till en kommun 

där dessa parametrar fungerar bättre. En pull-effekt, kan här ses som en variabel som 

attraherar individer till en kommun vilket kan vara en välkänd och uttalat bra barnomsorg, det 

vill säga en nischning mot barnfamiljer.   

Uppsatsförfattarna ponerar att Nässjö behöver ha en tydligare nischning och skapa en positiv 

identitet likt vad Värnamo lyckats med genom Gnosjöandan.  

Arbetsmarknaden är en av de främsta faktorerna som avgör hur attraktiv en kommun är, dock 

kräver detta samtidigt att det finns ett bra bostadsutbud för att öka incitamenten till att 

arbetskraften bosätter sig i en kommun och inte bara pendlar dit över dagen. Detta hade även 

ökat kommunens skatteintäkter. Värnamo och Nässjö är inte typiska turistorter därför krävs 

det att kommunen har andra saker att locka med såsom bra arbetsutbud, bostäder samt 

service. Värnamo har i dagsläget en större dagbefolkning, än nattbefolkning, vilket tyder på 

att kommunen är mer attraktiv för arbete och mindre för bosättning. Värnamo bör därmed bli 

bättre på att tilltala folk att slå sig till ro och inte enbart komma för arbetsdagen. En anledning 

till att många väljer att arbeta i Värnamo kan vara att de erbjuder högre löner i den 

kommunala sektorn än vad exempelvis Nässjö gör.   

Om företagen efterfrågar arbetskraft med gymnasial utbildning bör kommunen tillexempel 

arbeta med att erbjuda billigare men ändå tilltalande bostäder. Om det istället är så att 

företagen efterfrågar arbetskraft med en eftergymnasial utbildning bör kommunen vara 

beredd att erbjuda dessa en attraktiv bostadsmarknad med byggklara tomter samt 

bostadsrätter med attraktiva lägen.  



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

54	  

En levande och blomstrande stadskärna anser författarna ökar attraktiviteten för en kommun. 

Att ha ett blomstrande näringsliv och aktivt arbeta för att antalet nedläggningar minskar tror 

vi kommer bidra till kommunernas företagsattraktivitet likväl som attraktivitet för potentiella 

kommuninvånare ökar då stadskärnan ofta är besökares första intryck.   

För att en kommun ska bli attraktiv gäller det att invånarna sprider positiva signaler om sin 

kommun. Om kommunen lyckas med att skapa ”ambassadörer” så blir deras marknadsföring 

också mer trovärdig och effektiv. Detta kan även appliceras när kommuninvånarna får vara 

mer delaktiga och känna att de kan få vara en del av utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsens 

ordförande i Värnamo påtalar i den genomförda intervjun att det har varit en tydlig strategi 

från offentlig sida att arbeta aktivt genom att stödja idéer som inkommit från bland annat 

nätverkande föreningar istället för att styra det genom kommunal regi. Detta tror vi skulle 

vara gynnsamt även för Nässjö kommun då det skulle förbättra medborgandan och på sikt 

förbättra SCB:s nöjd regionindex (NRI) enligt tabell 2. Författarna ponerar att det starka 

civilsamhället är en av anledningarna till att Värnamo idag har högre NRI än vad Nässjö har.  

FUR som nämns under kapitel 3.8 kartlägger hur funktionella "territorium" är. Som 

författarna tidigare nämnt i bakgrundskapitlet så har både Nässjö och Värnamo lyckats med 

att bilda bra förutsättningar genom kommunernas starka infrastrukturknutpunkter. Det 

författarna ser som problematiskt är att framför allt Nässjö lagt för mycket fokus på att bli en 

knutpunkt, snarare än en plats att bo på. Bland annat är deras kommunslogan "Nässjö nästa" 

vilket kan uppfattas som att man endast passerar orten. Fokus för Nässjö borde istället ligga 

på att inte bara få människor att byta tåg eller åka förbi orten, utan koppla samman de goda 

pendlingsmöjligheterna med andra incitament som gör en kommun attraktiv för boende.  

När ett kluster bildas och fungerar på ett bra vis ökar detta kommunens attraktivitet och bidrar 

till en nischning. Ett exempel på detta kopplat till Värnamo kommun är bildandet av GGVV-

regionen. Inom detta kluster finns det bland annat polymerföretag, specialister inom 

metallbeskäring samt teknik-och utvecklingsföretag. Att området inte drabbades lika hårt av 

finanskrisen kan bero på det välfungerande klustret som speglas av samverkan och visioner.  

Nässjös samarbete med Höglandskommunerna ter sig på ett annorlunda sätt än GGVV-

klustret. Den största skillnaden mellan dessa två samarbeten är att det ena är politiskt tillsatt 

och består enbart av politiker medan det andra består av tjänstemän, näringslivsaktörer samt 

statliga myndigheter. Uppsatsförfattarna kan tydligt se att samarbetet som består av flera 

aktörer fungerar bättre än det samarbete som enbart består av politiker. GGVV har genom sitt 
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samarbete kunnat uppnå ett bättre företagsklimat och gjort kommunerna mer attraktiva både 

för företag och privatpersoner, vilket man tydligt kan se genom befolkningsutvecklingen, 

bostadsmarknaden samt på arbetslösheten. Enligt Företagsklimat (2014) ligger samtliga 

GGVV-kommuner bättre till i rankingen jämfört med Höglandskommunerna.  

 

Sammanfattning av analysen 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det resultat vi kommer fram till i denna uppsats inte 

är överraskande, utan stämmer väl överens med de hypoteser som vi föreställt oss. Att en 

välfungerande arbetsmarknad och integration är avgörande för en kommuns attraktivitet och 

framtid är inget nytt. Det intressanta med denna uppsats är istället hur mycket två likvärdiga 

kommuner kan skilja sig åt. 

Det finns olika sätt för Nässjö och Värnamo att hantera de framtida utmaningarna. Vi 

konstaterar att Nässjö måste ställa sig frågan om de ska sträva efter befolkningstillväxt. 

Författarna anser snarare att Nässjö måste hitta sin nisch och sin dragningskraft. Istället för att 

trycka på att de enbart har en besvärlig situation bör de blicka framåt och skapa en 

framåtanda och en kämparglöd i kommunen. Detta kan varken politikerna, tjänstemännen, 

medborgarna eller företagarna göra själva utan de måste hitta samverkansformer och skapa en 

fungerande gemenskap där alla parter är nöjda med sin kommun. Vad är Nässjö-andan?  

Värnamo måste i sin tur, enligt författarna, tänka efter hur pass mycket tillväxt kommunen 

klarar av. Har kommunen uppnått sin optimala storlek nu? Samtidigt tror uppsatsförfattarna 

inte att Värnamo bör slå sig till ro och känna sig nöjda då kommuninvånarna vant sig vid det 

höga investeringstempot och alla satsningar såsom Gummifabriken och nya skolor.   
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7.  Slutsats  
De utmaningar som våra utvalda kommuner står inför är applicerbara på många andra 

kommuner med liknande förutsättningar. Många kommuner befinner sig i en negativ spiral 

som är svår att ta sig ur. Alltifrån att vända en ökande arbetslöshet, ökade kommunkostnader 

och integrationsutmaningar är inget som en kommun kan åstadkomma utan att ta rejäla 

krafttag. Här kan kluster och andra samverkansformer mellan olika aktörer vara ett 

hjälpmedel där kommuner kan utbyta erfarenheter med varandra. I dessa samverkansformer 

anser uppsatsförfattarna att det bör finnas en mångfald av aktörer och inte enbart politiker.  

Kommuner har generellt sett befolkningsmål, där tillväxt ofta ses som tecken på välstånd. 

Uppsatsförfattarna ställer sig dock frågande om tillväxt alltid är något eftersträvansvärt. 

Kommunallagen säger inget om att kommuner bör ha befolknings- eller tillväxtmål utan säger 

istället att man ska skapa välstånd för de invånare som bor i kommunen. Om kommunen 

skapat välstånd visar det ett tecken på styrka hos kommunen samt visar att man klarar av den 

befintliga befolkningsstorleken.  

En optimal kommunstorlek varierar mellan olika kommuner och verksamhetskapaciteten är 

en avgörande faktor då den inte kan ändras på kort sikt. När befolkningen i en kommun 

ändras så ändras också förutsättningar för den kommunala verksamheten. 

För att vända en negativ spiral till en positiv trend måste arbetstillfällen prioriteras. Om 

arbetstillfällen finns tillgängliga så kommer det naturligt leda till att kommunen får bättre 

finanser och kan genomföra nödvändiga investeringar såsom attraktiv barnomsorg och bättre 

förutsättningar för bostäder. Utifrån våra undersökningar i denna uppsats har vi kunnat se ett 

samband mellan en välfungerande integration och en god ekonomisk hushållning i 

kommunerna. En välfungerande integration kommer minska antalet outsiders. 

När de nuvarande kommuninvånarna är nöjda och tillfredsställda kommer de skapa positiva 

effekter och gör kommunen mer attraktiv. Detta påverkar kommunens rykte som gör att olika 

aktörer får fler incitament till att bosätta sig samt investera i kommunen. Genom att positiva 

signaler sprids från olika aktörer blir signalerna mer trovärdiga.  

Kontentan är att kommuner måste skapa en plats för livet.  
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Förslag på vidare studier 

Det hade varit intressant att studera närmare vilka variabler som har störst samband på en 

kommuns attraktivitet, och sammanställa detta i en ekonometrisk modell. Det skulle även 

vara intressant att studera hur de kommunala finanserna påverkas av en förbättrad integration 

i en regressionsmodell. Uppsatsförfattarna tror att det råder hög korrelation mellan en 

förbättrad integration och kommuners attraktivitet. En förbättrad integration skulle också 

troligen kunna öka nöjdheten hos kommuninvånarna som avspeglas på NRI. 

En annan intressant idé som framkommit under uppsatsens gång skulle vara att studera och 

jämföra kluster med olika sammansättningar som finns i Sverige. I en sådan studie hade man 

kunnat undersöka hur olika samarbeten fungerar samt vilka aktörer som ingår och ger bäst 

resultat utifrån samhällsekonomiska faktorer. Vad som framkommit under denna uppsats är 

att det troliga resultatet av de kluster som är mest gynnsamma består av aktörer från olika 

verksamheter.  
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Bilaga  
 

Bakgrundsfrågor till intervjuer: 
• Vad ser du som kommunstyrelsens ordförande för utmaningar med den demografiska 

utvecklingen i Värnamo?    

• Vad kommer ni göra som är i majoritet för att rusta kommunen för förändringarna?    

• Har ni någon handlingsplan för att hantera de demografiska förändringarna?    

• Ser ni det som önskvärt att bibehålla, utöka eller minska flyktingmottagandet?    

• Är det önskvärt för kommunen att utöka antalet invånare totalt i kommunen?    

• Hur ser ni på dagens befolkningsutveckling? Varför tror du att det ser ut som det gör? 

• Hur kommenterar du kommunens ekonomi idag, samt hur tror du ekonomin kommer 

utvecklas framåt? 

• Nämn tre reformer som du skulle vilja genomföra för att hantera de demografiska 

förändringarna?  

 

 

 

 

 

 

 


