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FÖRORD 
 
Att skriva kandidatuppsats har varit både lärorikt, tålamodsprövande 
och utmanande. Framförallt har studiens genomförande varit roligt 
och intressant, och bidragit till en ökad förståelse och nya synsätt. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Osby och Åsele kommun för att ni tagit 
emot mig och möjliggjort att intervjuer kunnat genomföras, detta har 
varit till stor hjälp för arbetets helhet. Även ett stort tack till min 
handledare som hjälpt mig finna värdefullt material. 
 
Jag vill även tacka Johan som i stressens esse alltid fått mig att hålla 
lugnet. Men som även var den som väckt mitt intresse för 
lands/glesbygdsfrågor. Utan dig hade aldrig tanken på detta 
uppsatsämne uppkommit.  Jag vill även tacka andra vänner & min 
familj för att ni trott på mig och för ert mentala stöd.  
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ABSTRACT 
More and more people choose to move from the countryside into the 
cities, which can eventually have a negative impact on rural 
municipalities. Rural municipalities with a negative population growth 
may ultimately be difficult to handle and offer health, education, social 
services and service. How will swedish rural municipalities reach a 
population growth? 
 
The purpose of the study is to study population development in Osby and 
Åsele municipality, and how each municipality work with strategies to 
achieve an increase in population growth. A comparison between the two 
municipalities will then be made on the basis of natural population 
growth, internal migration and the role of immigration. 
 
In order to answer the purpose, semi-structured interviews were 
conducted with both officials and politicians from each municipality. 
This is to gain a deeper understanding of how municipal different 
conditions and how they work with these issues. The results showed that 
local conditions to attract a new population is different, but there are 
strategies of both municipalities to reach a population growth. 
Municipalities use of their advantages on the conditions that are to be 
able to market themselves and attract a new population. 
 
 
Keywords: Swedish rural -municipalities, Rural-municiplaities, 
countryside-migration, populationgrowth   
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1 INLEDNING 
Flera av Sveriges 290 kommuner står idag inför många utmaningar, inte 
minst våra lands- och glesbygds-kommuner. Med påtryckningar av en 
nationellt ökande befolkning, ska samhällsfunktioner och service 
fortsätta överleva när allt fler människor väljer att bosätta sig i 
storstäder(Karlsson, 2015). 
 
 Urbaniseringen har spelat en stor roll för den svenska 
befolkningsstrukturen, drygt 200 år tillbaka i tiden bodde 90 % av den 
svenska befolkningen på landsbygden, idag är det 85 % som bor i 
tätorter. Urbanisering innebär enkelt uttryckt att människor flyttar från 
land till stad. En naturlig följd av urbaniseringen blir att landsbygden 
avfolkas samtidigt som städerna får en ökad 
befolkningstillväxt(Svanström, 2015). Sverige befinner sig just nu i den 
demografiska transitionens femte fas vilket resulterar i en åldrande 
befolkning samtidigt som unga människor är färre(Holdsworth et al, 
2013). Detta fenomen kan drabba just landsbygdskommuner väldigt hårt 
då färre kommer behöva försörja fler. I denna uppsats kommer istället 
mycket fokus ligga på urbaniseringens motsats, vad det är som påverkar 
att människor väljer att flytta urbant-ruralt, från staden ut till 
landsbygden. Detta fenomen var populärt på 1960- och 1970-talet, inte 
bara i Sverige utan även i andra europeiska länder precis som i Asien och 
USA(Boyle et al 1998). Trenden kom att kallas för gröna vågen både i 
folkmun och av forskare. Längtan efter en lugnare miljö och bättre 
livskvalitet har lockat människor till att bosätta sig på landsbygden. Men 
även möjligheten att kunna ge sina barn förutsättningar att få växa upp 
naturnära och leva efter en ekologisk hållbarhet har människor sett som 
ett steg närmare ett sundare och mer meningsfullt liv. I sammanhanget 
pratar forskare om den rurala idyllen(Boyle et al, 1998), ett synsätt som 
finns hos människor där många föredrar att bo på landsbygden men i 
praktiken är de få av dessa som faktiskt flyttar dit(Amcoff & Niedomysl, 
2011). Detta är några vanliga faktorer som attraherar människor att flytta 
från en storstadsmiljö till landsbygden. Tidigare studier har även 
uppvisat att det finns en potential till att nå en ökad befolkning på 
landsbygden(Amcoff & Niedomysl, 2011).  
 
Med hjälp av samhällsplanering och diverse strategier kan kommuner 
idag försöka påverka att en befolkningstillväxt kan ske. Detta kan 
exempelvis ske genom att kommuner bygger bostäder i attraktiva lägen 
för att locka fler till bosättning i just deras kommun.  
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Planläggning av industrimark och goda lokala förutsättningar för 
industri- och företagsetableringar tillhör också de faktorer där aktiv 
samhällsplanering kan bidra till att skapa ett ökat intresse för inflyttning. 
Pendlingsmöjligheter och förutsättningar för kollektivtrafik är också ett 
sätt att få fler människor att intressera sig för att flytta till en kommun. 
Det finns idag många möjligheter att samhällsplanering kan ha en 
fortsätt stor påverkan på befolkningsutveckling även i framtiden. 
 
 I ett avlångt land som Sverige är det också viktigt att vara medveten om 
att befolkningen är centraliserad till storstäder och mer spridd inom 
rurala områden. Vårt politiska system gör även att olika kommuner har 
olika förutsättningar idag. Befolkningsstrukturen skiljer sig väldigt 
mycket geografiskt sätt över landet vilket ibland kan vara problematiskt 
både försörjningsmässigt och resursmässigt mellan kommunerna. Därför 
har jag valt att göra en jämförelse mellan lands- och 
glesbygdskommuners förutsättningar och arbetsmetoder för att kunna 
nå en ökad befolkningstillväxt i södra och norra Sverige.  
 
Förhoppningen med studien är att kunna identifiera ett behov av en 
jämnare fördelning av befolkning i Sverige. Möjliggöra hur alla landets 
kommuner ska fungera och vara självförsörjande skattemässigt även i 
framtiden, men också att planering kan användas som ett verktyg för att 
avfolkningskommuner ska kunna vända utvecklingen och nå en 
befolkningstillväxt.  

2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Utifrån beskrivningen av det vetenskapliga problemet är syftet med 
uppsatsen att undersöka hur befolkningsutvecklingen på landsbygden 
ser ut, och vilka motiv som människor skulle kunna ha till att flytta 
tillbaka till landsbygden. Uppsatsen undersöker också vilka strategier 
landsbygdskommuner använder sig av för att nå en ökad befolkning. 
Detta görs genom att jämföra kommunerna Osby och Åsele som	  olika	  
exempel	  på	  hur kommunerna arbetar med planering och 
befolkningsutveckling i södra respektive norra Sverige. 
 
Frågeställning: 
För att kunna besvara syftet kommer nedanstående frågeställningar att 
användas som utgångspunkt: 
1.”Hur ser befolkningsutvecklingen ut i Osby & Åsele kommun? Och hur 
påverkas denna av intern migration, naturlig befolkningsutveckling och 
immigration? ” 
2.”Med vilka strategier försöker kommunerna attrahera en ny befolkning, 
vilken huvudmålgrupp intresserar sig kommunen för främst?” 
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3. “Vilken betydelse har den internationella invandringen för kommuner 
med låg befolkningstillväxt?” 
 
Avgränsningar:  
För att underlätta studien har olika avgränsningar gjorts, bland annat 
kommer mycket av fokus i uppsatsen att basera sig på tätortsnära 
landsbygds- och glesbygdsområden. För att exemplifiera dessa, har två 
områden valts för att studeras närmare. Dessa är Osby kommun och 
Åsele kommun. De båda kommunerna ligger inom ett stort geografiskt 
avstånd från varandra, har olika befolkningsstruktur och har därför olika 
förutsättningar för bland annat befolkningsutveckling. 
 

3 DEFINITIONER AV RURALA OMRÅDEN 
Kring begreppen landsbygd, tätortsnära landsbygd och glesbygd finns 
det en stor komplexitet i hur dessa ska definieras. Glesbygdsverket 
avvecklades år 2008 och ingår idag istället i Tillväxtverket, dock anser 
jag att trots detta är rapportens definitioner fortfarande relevanta och 
kan användas som utgångspunkt i min uppsats. Glesbygdsverket menade 
att definitionerna kan variera lite beroende på sammanhang och 
användningsområde. Ofta utgår indelningarna ifrån administrativa 
gränssättningar såsom län, regioner, kommuner och församlingar. 
Denna indelning är dock svårhanterlig eftersom den sällan kan ge 
information som kan mäta utvecklingen av områden. En annan 
komplexitet med denna indelning är att det oftast inte är antingen eller 
utan vissa områden kan innefatta såväl glesbygd som tätortsnära 
landsbygd (Glesbygdsverket, 2008).  
 
Olika myndigheter och forskare väljer att definiera begreppen olika och 
utifrån skilda faktorer. Statistiska centralbyrån (SCB) väljer att definiera 
begreppet tätort som ett område med fler än 200 invånare med mindre 
än 200 meter mellan husen. Enligt glesbygdsverkets egna definitioner 
definieras en kommun som tätortsnära landsbygd när fler än 30 % av 
befolkningen i kommunen bor i tätortsnära landsbygd, en 
glesbygdskommun definieras som glesbygd när fler än 30 % av 
befolkningen i kommunen bor i glesbygd.  Glesbygdsverket har valt att 
inte endast utgå ifrån avstånd och befolkning utan bygger även sina 
definitioner på tillgänglighet, service och arbetsmarknad i området.  
Utifrån ett områdes tillgänglighet av ovanstående faktorer bestäms sedan 
om området ska definieras som tätortsnära landsbygd eller glesbygd utan 
administrativa gränser. Avgränsningen kombineras sedan med statistik 
av befolkning och kvadratmeter för att skilja glesbygd och tätortsnära 
landsbygd från tätorter (Glesbygdsverket, 2008).   
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Jordbruksverket väljer dock en annan definition. Genom att utgå ifrån 
att kommunerna delas upp i fyra olika regiontyper, görs ytterligare en 
indelning vilka är storstadsområden, stadsområden, landsbygd och gles-
landsbygd.  Enligt Jordbruksverket är storstadsområden kommuner där 
100 % av befolkningen i kommunen tillhör TOT(tätorter med fler än 10 
000 invånare) eller TON kategorin vilket i Sverige endast är kommuner i 
Malmö, Göteborg och Stockholms regioner(Enhäll, 2011).  Stadsområden 
innebär enligt jordbruksverket kommuner där befolkningen uppnår 
minst 30 000 invånare, eller där kommunens tätort har minst 25000 
invånare. Även mindre grannkommuner till storstadsområden där 
utpendlarna uppnår 50 % av nattbefolkningen räknas till denna 
definition.  Landsbygd definieras utifrån jordbruksverket när kommuner 
inte ingår i de två ovan nämnda kategorierna samt när området har en 
befolkningstäthet på minst 5 invånare/km2. Gles- landsbygd definieras 
enligt jordbruksverket när befolkningstätheten är mindre än 5 
invånare/km2 (Jordbruksverket, 2015). Även om det finns en 
komplexitet att dela in definitioner av områden på kommunnivå så finns 
det också fördelar med denna indelning. Eftersom det finns mycket 
statistik på just kommunnivå finns redan ett brett material att utgå ifrån 
och genom att använda sig av statistik på kommunnivå kan förhållanden 
som är olika i storstadsområden och på landsbygden i olika kommuner 
enkelt jämföras.  
 
Komplexiteten i att begreppen definieras olika av flera myndigheter kan 
begränsa studien. Därför kommer främst glesbygdsverkets och SCBs 
definitioner att användas som utgångspunkt. Även om glesbygdsverket 
idag har avvecklats anser jag att rapporten går in på djupet och 
behandlar just det ämnet jag undersöker.  I denna studie kategoriseras 
därför Osby kommun som tätortsnära landsbygd och Åsele kommun som 
glesbygd.  
 

4 INTRODUKTION TILL OSBY & ÅSELE KOMMUN 
Utgångspunkten för denna introduktion har varit respektive kommuns 
översiktsplaner och hur kommunerna själva väljer att framställa sig inom 
olika områden. 
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4.1	  Osby	  	  
	  

	  
Figur1. Visar Osbykommuns geografiska placering(Eniro, 2016).  
 
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, kommunen gränsar till både 
Småland i norr och Blekinge i öst.  Kommunens landareal är 579km2 
varav 75 % av denna yta är skog. Kommunen är naturnära och kan även 
erbjuda ett större antal vattendrag och sjöar.  Idag har Osby kommun 
12954 invånare och en befolkningstäthet på 22 invånare per km2. Av det 
totala invånarantalet bor 25 % av dessa på landsbygden när de största 
tätorterna Osby, Lönsboda och Killeberg räknas bort. 
Befolkningsprognosen på landsbygden förväntas minska i framtiden med 
en förflyttning in till tätorterna(Osby kommun, 2010).  
 
 Under sent 90-tal minskade befolkningen med över 1000 invånare i 
kommunen, denna minskning berodde främst på att den naturliga 
befolkningsutvecklingen var negativ samt en negativ utflyttning. 
Flyttströmmarna i slutet av 1990-talet bestod huvudsakligen av 
ungdomar som sökte sig till storstäder eller högskola/universitetsstäder 
för att påbörja en högre utbildning. Många av dessa flyttade aldrig 
tillbaka efter fullföljandet av utbildningen. Detta bland annat på grund av 
att inga lämpliga arbetstillfällen var tillgängliga till deras matchande 
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utbildning i kommunen. Men många andra anledningar kan även 
förklara det låga antalet som flyttar tillbaka, inte minst det faktum att 
många i den åldern finner en livspartner från annan ort eller med en 
utbildning som inte heller matchar den efterfrågan som kommunen kan 
erbjuda. 2008 började befolkningen öka och trenden förväntas även 
hålla i sig och befolkningen stiga något åren framöver. Kommunen 
räknar med att de stigande bostadspriserna i storstäderna och ett ökat 
barnafödande generellt kan vara en faktor till att människor söker sig till 
områden som Osby där bostadspriserna är mer attraktiva än i 
storstäderna. Samtidigt har kommunen sett en ökad trend av en 
medelålders befolkning som söker sig ifrån storstäderna till områden där 
de kan upprätta fritidshus eller sommarstugor(Osby kommun, 2010). 
 
 Kommunikationer är en god förutsättning för befolkningstillväxt, Osby 
kan erbjuda goda kommunikationer i form av tågtrafik och 
bussförbindelser. En knutpunkt finns benägen i centrala Osby, 
järnvägsstationen, härifrån stannar och avgår bland annat Öresundståget 
som har förbindelser mot södra Skåne till storstäder som Lund, Malmö 
men även norrut mot Karlshamn och Karlskrona i Blekinge(Osby 
kommun, 2010).   
 
Osby är en av Sveriges mest företags tätaste kommuner beräknat utifrån 
antalet invånare. Majoriteten av företagen är småföretag eller medelstora 
företag, de flesta av dessa är verksamma inom tillverkningsindustrin, 
handeln och vården. Även stora framträdande företag är lokaliserade i 
Osby kommun såsom exempelvis BRIO. Den geografiska närheten till 
Älmhult har gjort att många av Osby kommuns invånare är anställda på 
IKEA. Detta kan vara en faktor till att även pendlingen ökar så mellan 
Osby och Älmhults kommuner bildas därför en gemensam 
arbetsmarknadsregion (Osby kommun, 2010).  
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4.2	  Åsele	  	  

	  
Figur2. Illustrerar Åsele kommuns geografiska placering. Åsele kommun visas på 
kartan som en streckad ring med en 1 i (Eniro, 2016) 
	  
Åsele kommun ligger i Västerbottens län och tillhör södra Lappland. 
Antalet invånare i kommunen är 2832 och befolkningstätheten är 0,67 
invånare per km2. En minskning med 60% av befolkningen har skett 
beräknat på ett flertal år inom kommunen, minskningen grundar sig 
främst på att födelsetalen är färre än dödstalen. Av den totala 
befolkningen i kommunen bor ca 65 % i Åsele tätort och resterande 35 % 
är utspridda i byar(Åsele kommun, 2014).  
 
 De två största tätorterna i kommunen är Åsele och Fredrika. Åsele kan 
ses som en typiskt norrländsk glesbygdskommun. Till kommunen kan 
fyra stycken entréer identifieras efter väderstreckens riktning. Den 
närmsta flygplatsen ligger ca 7 mil från kommunen, och är placerad i 
Vilhelmina. Vidare är tillgängligheten för kollektivtrafik begränsad både 
från och inom kommunen(Åsele kommun, 2014).  
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De geografiskt långa avstånden begränsar tillgängligheten till vissa 
samhällsfunktioner inom offentlig sektor då dessa är utspridda. I och 
med internets och telefonins utveckling har den lokala handeln fått stor 
konkurrens, och på sikt har detta gjort att sysselsättningen i kommunen 
har minskat. Den främsta näringen i kommunen är industrin. 
Kommunen har tagit emot människor, delvis från andra länder men även 
från andra delar av Sverige som valt att starta upp egna företag (Åsele 
kommun, 2014).  
 
Åsele kommun har möjlighet att erbjuda ett brett friluftsliv, en mångfald 
av sjöar och vattendrag finns vilket ger goda möjlighet för fritidsfiske. 
Kommunen är naturnära och med stora skogsområden och varierad med 
lågfjäll som kan erbjuda jakt samt bär- och svampplockning. 
Vandringsleder, skoterleder och slalomspår finns också inom kommunen 
vilket inte bara nyttjas utav lokalbefolkningen utan kan även attrahera en 
turismnäring (Åsele kommun, 2014).  

5 TEORETISKA UTGÅNGS PUNKTER 
De teoretiska utgångspunkterna för studien behandlar 
förklaringsfaktorer till landsbygdsflytt, samt demografiska komponenter 
som tillsammans kan förklara varför en befolkningsutveckling sker. Även 
tidigare forskning behandlas i slutet av kapitlet. Säkerligen finns det även 
andra teorier som hade varit relevanta att ta upp för att kunna besvara 
studiens syfte, de valda teorierna lämpar sig till studiens ämne och syfte 
samt lägger grund för återkoppling till diskussion. 

5.1Landsbygds-flyttare och den Rurala idyllen 
Begreppet ”Counterurbanisation” är ständigt återkommande i boken 
Exploring contemporary migration(1998), begreppet har jag på svenska 
valt att tolka som landsbygds-flyttare. Detta begrepp förklarar hur en del 
av befolkningen från stadskärnor och storstäder sprids ut och flyttar till 
intilliggande förorter eller rurala områden som landsbygden. Denna typ 
av migration var som mest påtaglig efter 1945 i våra i-länder när städer 
började expandera så pass mycket att den rurala periferin befolkades. På 
senare tid kunde mönster identifieras i denna typ av migration, en trend 
skapades i motsättning mot urbaniseringen där människor istället 
flyttade från stad till land(Boyle et al, 1998).  
 
Termen landsbygdsflyttare användes först för att beskriva den 
befolkningsförändring som skedde i amerikanska län på 1960- och1970- 
talet men som fortsättningsvis även sker idag. Amerikanska län som  låg i 
periferin fick kraftiga befolkningsökningar under denna tid. Det visade 
sig att befolkningen ökade mest och i större takt till de avlägsna 
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landsbygdsområdena än i de stadsnära landsbygdsområdena. Det 
handlade alltså inte bara om en expansion av staden, utan människor 
valde aktivt att flytta till landsbygden bort från staden.   
 
Boyle et al(1998) menar att flera tidigare studier från olika länder har 
uppvisat liknande mönster av landsbygdsflytt under samma tid. Detta 
gäller områden i norra och västra Europa, Japan, Australien, Nya 
Zeeland och Skandinavien. Vad denna landsbygdsflytt-trend kan berodde 
på har sannolikt många olika förklaringar. De mest omtalade av dessa 
handlar om beslut om förändringar i livskvalitet hos individen, 
strukturella ekonomiska faktorer och industriella lokaliseringar och kan 
framförallt förklaras av sociala, psykiska och miljömässiga faktorer. 
(Boyle et al, 1998).   
 
Det finns även studier som är mer skeptiska till i vilken utsträckning 
landsbygdsflytt sker.  När data från mindre orter har studerats över 
områden i England har det även här visat sig att landsbygdsflytt av 
människor har gjort att avlägsna områden kunnat nå en ökad befolkning. 
Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock markant mellan olika lokala 
områden, vilket gör att vissa områden fortfarande upplever en avfolkning 
och därmed kan inte uteslutas att alla rurala områden upplever en 
befolkningsökning i samband med landsbygdsflytt(Boyle et al, 1998).  
 
 
Migration till landsbygden kan även förklaras av den ”rurala idyllen”. 
Den rurala idyllen lockar människor att flytta till landsbygden, och är ett 
fenomen som liknas vid en flykt. En tendens där människan flyr från ett 
stressigt modernt storstadsliv för återhämtning ute vid lugnet på 
landsbygden(Boyle et al, 1998). Den rurala idyllen baserar sig på att det 
finns en uppmålad bild hos många människor av hur livet på 
landsbygden är. Bilden av en lugn livsstil där människor lever efter 
årstiderna hellre än efter vardagsstressen och där det helt plötsligt finns 
mer tid, där människor hinner umgås med varandra och tillåts vara i en 
naturnära kultur, här har människan en helt annan plats och roll än i 
staden. Landsbygden har blivit en flykt från modernismen och dagens 
moderna samhälle.  Det talas om en ”anti-urbanism” eller ”ruralism” 
detta menar författarna inte är ett nytt fenomen utan något som funnits 
med människan genom historien(Boyle et al, 1998).   

5.2Utflyttning av företag och industrier till landsbygden 
New spatial divisions of labour (NSDL) eller på svenska rumslig 
arbetsfördelning är ett fenomen som innebär att valet av geografiska 
platser är mer flexibelt. Begreppet baseras på det post-industriella 
samhället där småskaliga industrier börjat utöva mer flexibla 
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tillverkningsmetoder istället för större massproduktioner. De mindre 
industrierna började lokalisera sig i mer avlägsna rurala områden, detta 
tack vare tillgången på den så kallade ”gröna” arbetskraft som fanns där 
vilken främst utgjordes av kvinnor, samt de låga hyrorna på 
markområden som vanligen råder i periferin. Detta skapade även 
förutsättningar för en förbättrad service och kommunikation i de perifera 
områdena, vilket skulle göra dessa områden mindre missgynnade i 
jämförelse med storstadsområden(Massey, 1984 ).  

5.3 Miljömässiga, Sociala och Psykiska faktorer till 
landsbygdsflytt 
Denna typ av rumslig arbetsfördelning menar Boyle et al(1998) är en 
ekonomisk förklaring till varför man kan se en trend över förflyttningar 
till rurala områden. Att locka till landsbygden har visat sig ge mycket av 
fenomenet landsbygds-flyttare. Detta menar författarna kräver att de 
som flyttar har en säker stark inkomst eller ett välbetalt arbete. Trots de 
välutvecklade samhällen som finns idag är landsbygds-flytt en väldigt 
krävande migrationsupplevelse. Det finns forskare som argumenterat för 
att migration till landsbygden bygger på den landets egna traditioner, där 
de som flyttar söker efter en nystart blandad med en längtan till att vara 
nära naturen samt friheten i att den rörlighet som flytten innebär ger en 
styrka av individualism.   
 
Forskning har också visat att landsbygds-flytt som gäller flytt mellan 
kortare avstånd även baserar sig på beslut hos individen gällande 
arbetsförhållanden och bostadsförhållanden. I större omfattning handlar 
det alltså om frågor gällande en god livskvalité som därför blir avgörande 
för denna typ av migration.  Enligt Boyle et al (1998) kan olikheter 
mellan lokala flyttar och nationella flyttar ses. De menar att 
förflyttningar inom regionala medelstora områden kan förklaras främst 
av miljöfaktorer, förflyttningar inom nationella områden förklaras ofta av 
arbetsförhållanden och de lokala förflyttningarna kan förklaras av 
bostadsförhållanden. Tidigare har det även undersökts varför människor 
valt att flytta från en urban stadsmiljö ut till landsbygden. Forskare har 
kunnat se en trend över hur beslutet i att flytta vanligen är beroende av 
arbetsförhållanden och bostadsförutsättningar, här finns det en stor 
önskan hos individen att bostaden ska vara nära natur-rika områden. De 
miljömässiga faktorerna till landsbygdsflytt grundar sig därför främst på 
den ökade efterfrågan att få leva naturnära(Boyle et al, 1998).   
 
Miljömässiga, sociala och psykiska faktorer kan förklara att en 
landsbygdsflytt sker. Dessa tre kategorier av faktorer kan ibland gå in i 
varandra och hänger därför ihop. Utifrån olika studier har jag därför valt 
att sammanställa de viktigaste faktorerna bakom dessa tre kategorier till 
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varför människor väljer att flytta från staden ut till landet. Medan 
ekonomiska överväganden är en underliggande faktor till landsbygds-
flytt -trenden kan samtidigt termen landsbygdsflytt få en annan mening i 
en annan socio-ekonomisk kontext. Övervägningar om livskvalitet är 
också en stor faktor speciellt eftersom miljön i storstäder försämras 
idag(Boyle et al, 1998).  
 
 
De miljömässiga faktorerna kan ses som en förklaring till varför 
människor väljer att flytta till landsbygden. Boyle et al (1998) har 
sammanställt de viktigaste miljömässiga faktorerna som ofta blir 
avgörande för en landsbygdsflytt. Dessa är att fler föredrar en natur-rik 
miljö framför en storstadsmiljö, själva bosättningen(i mindre byar hellre 
än städer) och att kunna utnyttja en större yta på landsbygden än i 
staden, möjligheten att låta barnen växa upp i en naturnära miljö, en 
bättre miljö att kunna njuta av semestrar och långhelger. 
 

 
Halfacree(1994) har undersökt psykiska och sociala faktorer hos 
migranter som flyttat urbant-ruralt, faktorerna är kopplade till varför 
platsen valdes av migranterna och är även denna utförd i Storbritannien.  
 
Psykiska faktorer som kan förklara landsbygdsflytt kan vara att ytorna på 
landsbygden är mer öppna, och att mindre trängsel råder av både trafik, 
människor och bebyggelse vilket kan få människor att uppleva en större 
frihet. Även den tystnad och det lugn som råder på landsbygden, då 
miljön inte är lika bullrig och trafikerad kan ses som en psykisk faktor till 
landsbygdsflytt. Landsbygden upplevs ofta även som renare, i avseende 
från smog, luft och avgaser från trafik. Den naturliga omgivningen kan 
också påverka de psykiska faktorerna som är bakomliggande till att 
landsbygdsflytt sker.  
 
Sociala faktorer som kan förklara landsbygdsflytt kan vara människor 
upplever att det finns mer tid för familjen och umgänge, att det skapas en 
större gemenskap då området är mer identitetsskapande och mindre 
opersonligt. Vissa upplever att brottsligheten är lägre på landsbygden 
och att det finns färre sociala problem än i städer, samt färre fall av 
vandalisering.  Många upplever även en större trygghet ute på 
landsbygden, och att de kunde känna sig säkra ute på kvällar och nätter. 
Vissa menar att landsbygden socialt sätt kan karaktäriseras av social 
stillhet och anständighet.  
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Studier har visat att målgruppen som ofta flyttar från urbana områden 
till rurala är ”Hobby jordbrukare”, lång- distanspendlare, människor som 
söker efter en alternativ livsstil, pensionärer eller unga vuxna med barn. 
(Boyle et al, 1998). De stereotypiska målgrupperna som oftast flyttar 
urban-ruralt är äldre pensionärer som vill spendera sina sista år i en lugn 
och harmonisk miljö, människor som efter flera år flyttar tillbaka till sin 
hemort där de själva växt upp som barn, egenföretagare som vill driva 
företag i ett område med låga marknadspriser, långdistanspendlare som 
vill kombinera hemmet på landsbygden med en stadsnära arbetsplats 
men även arbetslösa från städer som likagärna kan på landsbygden än i 
staden då huspriserna på landet i regel är lägre än i staden. 

 

5.4 Demografi- Fertilitet, mortalitet och migration  
 
Fertilitet, mortalitet och migration är alla demografiska komponenter 
som hör ihop och är beroende av varandra. Dessa tre komponenter bildar 
gemensamt grunden till att en befolkningsutveckling sker.  
Komponenterna fertilitet, mortalitet och migration påverkas och 
påverkar ekonomiska, politiska, sociala, och medicinska faktorer. 
Demografiska transitionen och Mobilitetes transitionen hänger därför 
ihop och till denna studie känns det relevant att vara medveten om varför 
och hur en befolkningsutveckling sker (Holdsworth et al,2013).  

 

5.4.1 Demografiska transitionen 
Den demografiska transitionen är en modell och ett mått på befolkning 
som utgår från fertilitet och mortalitet, alltså sambandet mellan 
födelsetal och dödstal. Modellen visar exempelvis hur ett lands 
befolkning kommer genomgå olika steg i samband med sociala och 
ekonomiska samhällsförändringar. Begreppet transition betyder att 
något går från ett stadium till ett annat. En av de främsta anledningarna 
till att modellen blivit så populär är att den är väldigt övergripande och 
således lämpar sig bra till att introducera befolknings studier 
(Holdsworth et al,2013). Demografiska transitionens olika steg används 
som nyckelfaktorer, dessa är uppdelade i fyra steg: 
  

- Steg 1: För-transition eller för-industriella samhällen med höga 
födelsetal och högt stigande dödstal, gör att befolkningsökningen 
är negativ trots att födelse och dödstal är i hyfsad balans med 
varandra.  
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- Steg 2: Detta steg består av en sjunkande mortalitet, samtidigt som 
födelsetalen är höga, därför resulterar detta i en kraftig 
befolkningsökning 

- Steg 3: Fertiliteten börjar minska, vilket resulterar i att 
befolkningen sakta minskar.  

- Steg 4: Både födelsetalen och dödstalen är låga, på sikt påverkar 
detta befolkningen med tillväxt. 

- Steg 5: Baserar sig på en åldrande befolkning samtidigt som 
födelsetalen fortfarande är låga 

 
Sverige har genomgått alla fyra steg inom modellen. Holdsworth et 
al(2013) menar att Demografiska transitionen är en universell process 
som alla länder genomgår fast vid olika tidpunkter och i olika 
tidsutsträckning. Enligt Holdsworth et al(2013) är transitionen 
ofrånkomlig men dess exakta orsaker är inte helt klarlagda, men 
människors hälsa är självklart avgörande för fertilitets och mortalitetstal. 
Den demografiska transitionen baserar sig även på landets ekonomi, 
kulturella faktorer, statens och politikens roll samt utspridningens roll.  
Fas tre och fyra i modellen innebär att det sker en naturlig 
befolkningstillväxt. Om tidsperioden är väldigt lång finns det risk för att 
hamna i den så kallade ”Demografiska fällan”, detta innebär att 
befolkningen ökar så pass mycket att försörjningssystemet kollapsar.  
Forskare pratar idag om ett steg 5 inom den demografiska transitionen, 
som från början inte räknades in i den demografiska transitionen. Det 
femte steget innebär att dödligheten ökar på grund av miljöförstöring 
och obotliga sjukdomar, en åldrande befolkning och kvinnans förändrade 
ställning i samhället.  Idag befinner sig de flesta i-länder i det femte 
steget i den demografiska transitionen inklusive Sverige.  Till min studie 
tänker jag att gå in mer på den femte fasen av transitionen då det finns 
problem med en åldrande befolkning på landsbygden samtidigt som en 
strak urbanisering främst av unga sker.  
 

5.4.2Mobilitetstransitionen  
Mobilitetestransitionen utvecklades av Zelinsky 1971 och är en hypotes 
baserad på definitiva mönster och tillväxt inom den personliga 
mobiliteten genom tid och rum historiskt sett. Denna tillväxt baserar sig 
på förhållandet mellan marknadsekonomi och migration. Zelinsky(1971) 
menar att moderniseringen och människors ökade goda hälsa är 
huvudfaktorer till en ökad mobilitet. Modellen kan appliceras på olika 
typer av mobilitetsformer, såsom en internationell mobilitet, nationell 
mobilitet(inom landet) och en cirkulär mobilitet. Mobilitetstransitionen 
kan delas upp i fem olika faser utifrån sambandet mellan 
samhällsekonomi och migrationsmönster: 
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Fas1: Det traditionella samhället- endast fåtal flyttar 
Fas2: Jordbrukssamhället – Intern-rural migration 
Fas3: Industriella revolutionen – rural- urban migration 
Fas4: vägen mot mognads-samhället- Intern-urban migration 
Fas5: Post-industriella samhället – Urban-rural migration  
 
Till min egen studie kommer mobilitetestransitionen att användas för att 
återkoppla till de olika typerna av befolkningsutveckling som empirin 
uppvisar senare i diskussionen.  

 

5.5 Tidigare studier  
I en artikel av Amcoff och Niedomysl(2011) redovisas studier över om det 
finns potential för en rural befolkningsökning i Sverige. Författarna 
menar att det är ett stort problem i många länder idag att landsbygden 
avfolkas. Detta sker trots att många politiska beslut tagits i Sverige idag 
för att motverka denna trend. De argumenterar för att om det skulle visa 
sig att det inte finns någon potential för en rural befolkningstillväxt så 
kommer de rurala områden att drabbas ytterligare av avfolkning. En 
förväntning från författarnas sida finns att politiker och beslutsfattare 
behöver öka fokus hur man kan minska de problem som är associerade 
med befolknings minskning. Forskarna har genomfört studien genom att 
kombinera survey och register data för att identifiera det som 
karaktäriserar de människor som har uttryckt ett intresse av att flytta till 
landsbygden och jämfört detta med de människor som faktiskt har flyttat 
till landsbygden. Forskarna kom i studien fram till att fler människor 
föredrar att bo i en landsbygdsmiljö än det faktiska antalet som faktiskt 
flyttar dit. Amcoff och Niedomysl(2011) konstaterar därför att det finns 
en potential för en befolkningstillväxt i rurala områden i Sverige. Dock 
liknar undersökningsgrupperna varandra väldigt mycket så ingen av 
grupperna kan definieras utgöra denna dolda potential (Amcoff & 
Niedomysl, 2011)  
 
I studien ”Repopulation of the swedish countryside: Globalisation by 
international migration” av Hedberg och Haandrikman(2014) undersöks 
internationella migranters betydelse för landsbygden. Tidigare fanns en 
syn på landsbygden som ett väldigt homogent område i jämförelse med 
städer som har ansetts mer dynamiska och mobila. Hedberg och 
Haandrikman(2014) menar att synen på landsbygden idag har 
förändrats, och att tidigare studier har uppvisat att landsbygden består 
av en större rörlighet och etnisk mångfald samtidigt som 
landsbygdsområden ofta engagerar sig i globaliseringsprocesser. 
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Författarna till denna studie belyser även problematiken kring att en 
fortsatt avfolkning hotar landsbygden, och menar att internationella 
migrationsströmmar kan berika landsbygden 
befolkningsmässigt(Hedberg & handrikman, 2014). Med hjälp av data 
från svenska befolkningsregistret har författarna genomfört en 
kvantitativ studie, med hjälp av befolkningsdata har författarna kunnat 
identifiera mönster över internationella migrationsströmmar och en unik 
definition av rurala områden(IBID). I Studien framkom det att den 
internationella invandringen berikar landsbygden med mångfald i både 
ålder och etnicitet.  Studien visar även att beroende på etnicitet har 
migranterna olika förutsättningar på landsbygden(IBID). Majoriteten av 
de internationella migranterna är lågutbildade kvinnor med en svensk 
partner, och de nordiska och europeiska migranterna har störst chans till 
etablering på landsbygden och därefter kvinnor från sydost Asien(IBID).  
De kvinnliga migranterna på landsbygdsområden uppvisar också en 
högre sysselsättningsgrad än kvinnliga migranter i städer(IBID). 
Hedberg och Haandrikman(2014) menar att studiens resultat uppvisar 
migranternas olika motiv till flytt, i samband med en eftersträvad 
livskvalite och äktenskapsmigration vilket bidrar till en ökad 
globalisering av landsbygden.  

6 METOD & GENOMFÖRANDE 
6.1 Arbetsmetod 
Studien kommer utföras med hjälp av en metodkombination, det vill 
säga att i detta fall kommer det finnas inslag av både kvalitativ metod och 
kvantitativ metod. Denscombe(2013) menar att forskare inte behöver 
utesluta en metod för en annan, så länge det finns underlag till att uppnå 
syftet med hjälp av en metodkombination. Genom användning av 
metodkombination kan träffsäkerheten till resultatet öka, olika metoder 
som undersöker samma sak kan bekräfta varandra vilket gör att 
validiteten av resultatet ökar. Andra fördelar med att arbeta med 
metodkombination kan vara att metoderna kompletterar varandras 
styrkor och kompenserar varandras svagheter och kan leda till att den 
slutgiltiga analysen kan utvecklas (Denscombe, 2013).  
 
Kvalitativ metod valdes för att få fram beskrivning av upplevelser och 
händelser samt ord från intervjuer. Kvantitativ metod lämpade sig då 
studien även syftar till att göra en jämförelse mellan kommunerna, 
genom att arbeta med siffror och statistik blir jämförelsen och analysen 
även trovärdig.  
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6.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudien har varit ett underlag för att få en djupare förståelse till 
problematiken. Det har även varit en utgångspunkt för att kunna 
förankra empirin från de intervjuer som genomförts.  För att kunna finna 
relevant forskning och teorier har Umeå Universitetsbiblioteks databaser 
använts.  Det har därefter framkommit att tidigare svensk forskning 
inom området behandlar liknande frågor. Därefter har litteratur 
kompletterats med rapporter från myndigheter, plandokument och 
Internetkällor.  
 

6.3 Datainsamling 
Tillvägagångssättet för datainsamlingen har främst varit intervjuer. Valet 
av att använda intervjuer som datainsamlingsmetod föll sig ganska 
naturligt då jag var intresserad av att få höra åsikter, uppfattningar och 
ställningstagande utifrån den kunskap informanterna besitter. Enligt 
Denscombe(2013) är även intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt när 
det handlar om känsliga frågor som det inte alltid finns ett självklart svar 
på, vilket även kändes lämpligt till mitt ämnesområde.  Statistik om 
befolkningsutveckling gällande de två kommunerna har även hämtats 
från Statistiska centralbyrån SCB.  

	  

6.4 Urval 

6.4.1 Urval för studien 
Valet av kommunerna Osby och Åsele gjordes med hjälp av statisk över 
tätbefolkade kommuner i Sverige från SCB. Osby var en av de kommuner 
i Skåne som hade lägst befolkningstäthet, och Åsele en av de 
kommunerna i Norrland med lägst befolkningstäthet. En viktig faktor i 
valet av kommuner var även hur befolkningsutvecklingen hade sett ut 
under senaste åren, då jag ville rikta in mig på kommuner med en 
negativ befolkningsutveckling, för att kunna undersöka om det fanns 
strategier som kommunerna använder sig av för att attrahera en ny 
befolkning. Osby visade sig ha en relativt stillastående 
befolkningsutveckling och valdes därför, Åsele kommun visade sig ha en 
negativ befolkningsutveckling och valdes därför.  
 

6.4.2 Urval av informanter 
Urvalet av informanter skedde genom att jag utgick från vilka som skulle 
tänkas ha bra kompetens inom ämnet, alltså har ett subjektivt urval 
genomförts. Informanterna har därför bestått av tjänstemän och 
politiker från de båda kommunerna. Detta tyckte jag skulle vara 
intressant för att se om utfallet skulle bli olika beroende på om den 
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svarande var en tjänsteman eller politiker. Kontakt togs via mejl och 
telefon till de olika kommunerna för att höra vem som var villig att ställa 
upp på intervju.  Vissa av informanterna hänvisade vidare till andra 
relevanta personer i sammanhanget och kontakt togs även här. Urvalet 
har baserats på ett Icke-sannolikhetsurval, då avsikten aldrig har varit att 
inkludera ett större antal informanter till studien. Det subjektiva urvalet 
kan motiveras genom att det redan fanns en föreställelse om att 
informanterna besatt information jag ville komma åt till studien. Då en 
informant hänvisade mig vidare till en annan person har det även funnits 
inslag av snöbollsurvalet (Denscombe, 2013).     
 

6.3.1 Intervjuer 
Till studien har fyra olika intervjuer genomförts med två tjänstemän och 
två politiker en från varje kommun.  
 
Beskrivning av informanter: 

1. Man, Planarkitekt Osby kommun 
2. Man, politiker i kommunfullmäktige Osby kommun 
3. Kvinna, Kommunalråd Åsele kommun 
4. Kvinna, Projektsamordnare/kulturgeograf Åsele kommun 

 
Intervjuerna dessa var av semistrukturerad karaktär. Semistrukturerad 
intervju innebär att forskaren har kontroll över hur intervjun kommer 
utföras, vanligtvis brukar forskaren utgå från ett frågeformulär med 
färdigställda frågor som informanten besvarar ansikte mot ansikte. Detta 
tillvägagångssätt gör även att forskaren kan strukturera upp en 
turordning för frågorna samt formulera frågorna till sin egen fördel. 
Svaren kan därmed bli standardiserade vilket underlättar för senare 
arbete i processen såsom transkribering(Denscombe, 2013).  
 
Till denna studie förbereddes 13 intervjufrågor innan kontakt med 
informanter togs. Frågorna var utformade så att de skulle fungera som 
underlag till de olika informanterna.  Intervjufrågorna följde en naturlig 
följdordning för att kunna erhålla mer sammanhängande svar. 
Intervjufrågorna behandlade mestadels den lokala 
befolkningsutvecklingen men även inslag av planering. Frågorna var 
formulerade på ett sätt som gjorde att både bakgrund och nutid till 
befolkningsutveckling och planering kunde identifieras. Märkbart var 
dock att vissa intervjuer blev aningen ostrukturerade då vissa 
informanter svarade på frågor som fanns senare i turordningen innan jag 
hann ställa dessa.  Till vissa av svaren jag fick på frågorna tillät jag mig 
att vara flexibel i min roll som intervjuare och ställde därför följdfrågor 
när det föll sig naturligt.  
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Tidigt i processens skede hade den första intervjun anordnats i Osby, på 
plats intervjuades en informant.  
 
 

6.3.2 Telefonintervju 
De resterande intervjuerna genomfördes genom telefonintervju. Denna 
metod var från början inte tänkt att användas, men på grund av ett 
relativt stort geografiskt avstånd och avsaknad av transport blev metoden 
utifrån tid och rum mest relevant. Telefonintervjuer har tidigare varit en 
tvivelaktig metod enligt många forskare, de menade att svaren inte blev 
lika tillförlitliga som en intervju ansikte mot ansikte. Idag är synsättet för 
denna metod annorlunda menar Denscombe(2013), det har framkommit 
att människor är lika villiga att ge ärliga svar via telefon som ansikte mot 
ansikte. Telefonintervju är att föredra om forskaren undersöker en 
geografisk plats men har ett slumpmässigt urval då man med dagens 
teknik enkelt kan få fram telefonnummer och annan information om sin 
informant. Eftersom platserna som skulle undersökas redan var 
förbestämda innan informanterna lämpar sig även telefonintervju till 
min studie.  
Tre informanter intervjuades på telefon, dessa intervjuer varade mellan 
20-30 minuter och även dessa har spelats in och transkriberats.  
 
 

6.5 Analysmetod 
Efter att varje intervjus genomförande har nästa steg i processen varit att 
transkribera intervjuerna. Varje intervju har transkriberats och 
sammanfattats. Transkriberingen är tidskrävande men värdefull för 
studien.  Resultatet av studien kommer att analyseras med hjälp av 
tematisk analysmetod. Empirin har därför delats in i 5 olika teman, dessa 
är  
1. Befolkningsutveckling i Osby och Åsele kommun 
2. Naturlig befolkningsutveckling 
3. Intern migration 
4. Invandringens betydelse  
5. plandokument och strategier. 
 
 Den tematiska analysmetoden kan vara fördelaktig eftersom studien 
kommer bygga på både kvalitativa och kvantitativa data. Tematisk 
analysmetod går ut på att identifiera teman och mönster i empiriska 
kvalitativa data. Tematisk analys används även som ett verktyg för att 
förstå, tolka, organisera, beskriva och förklara kvalitativa data. Den 
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tematiska analysen är grundläggande för många kvalitativa 
tolkningstraditioner men oberoende av teoretiska och epistemologiska 
positioner. Det som är viktigt när vi bestämt oss för att tillämpa tematisk 
metod är att vi kan definiera vad ett tema är eftersom detta är 
grundläggande för den tematiska analysen. Inom den tematiska analysen 
innebär temats betydelse att det fångar någonting avvikande eller viktigt 
i data i förhållande till studiens syfte, samt att vi kan se återkommande 
mönster i empirin som vi undersöker(Cope, 2007). 
 

6.6 Etiska principer 
Av moraliska skäl är det viktigt att forskaren utgår från att vara etisk i 
sina forskningsmetoder. Det är forskarens ansvar att se till att 
informantens integritet skyddas och inte kommer skadas fysiskt eller 
psykiskt på grund av deltagandet. Enligt Denscombe(2013) kan vi utgå 
från tre huvudprinciper. Dessa är:  

1. att skydda deltagarnas intressen,  
2. forskaren ska undvika falska förespeglingar och oriktiga 

framställningar 
3.  Att deltagarna ska ge ett informerat samtycke(Denscombe, 2013) 

Innan intervjuernas genomförande har varje informant blivit informerad 
om studiens syfte och handling, samt hur frågorna kommer vara 
utformade. Det har funnits möjlighet till att tacka nej till att delta samt 
dra sig ur medverkan.  Vid intervjutillfällena har jag även bett om lov till 
att få spela in intervjuerna, vilket ingen informant motsatte sig. Ingen 
informant hade önskemål om anonymitet, dock har jag valt att koda om 
deras namn och i resultatet presentera informanterna efter deras 
yrkestitlar såsom exempelvis ”Planarkitekten”. Detta kanske inte hade 
varit nödvändigt då alla informanter representerar en kommun och 
svarar därför utifrån den valda kommunens ställningstagande. 
Personligen känner jag ändå att jag ville koda namnen så att ingen 
informant skulle känna sig uthängd. Ingen annan än jag själv och min 
handledare har haft möjlighet att ta del av intervjumaterialet eller mer 
detaljerade personuppgifter om informanterna. 
 

6.7 Metoddiskussion 
Till studien har främst kvalitativ metod använts. Denscombe(2013) 
beskriver kvalitativ data som en tolkningsprocess, min roll som forskare 
spelar därför stor roll. Det är här viktigt att jag är medveten om hur jag 
förhåller mig till den insamlade empirin, samt hur mina egna personliga 
värderingar, åsikter och förhållningssätt till omvärlden kan påverka hur 
jag väljer att tolka resultatet. Kopplingen till litteraturen är därför 
avgörande för att få andra infallsvinklar baserat på andra studier och 
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tidigare forskning. Största delen av den insamlade empirin baserar sig på 
intervjuer, de genomförda intervjuerna har därefter transkriberats och 
genomgått en tolkningsprocess utifrån vad informanterna har sagt. 
Under tolkningsprocessens skede av intervjumaterialet är det näst intill 
omöjligt att inte låta sig påverkas av egna underliggande värderingar, 
därför är det även viktigt att jag är medveten om min egen reflexivitet 
och att den kan ha påverkat resultatet. I Största mån har jag självklart 
gjort en ansträngning för att försöka tänka på ett opartiskt sätt och utföra 
metoderna på ett riktigt sätt för att mina egna värderingar inte ska 
genomsyra resultatet.  
 
Det jag inte kan påverka är informanternas egna värderingar och hur de 
själva förhåller sig till sin egna reflexivitet. Då vissa av informanterna är 
politiker är de själva vana vid att uttrycka sin åsikt utifrån en 
partipolitisk ståndpunkt. Vilket parti informanterna tillhör är ingenting 
jag har kontrollerat och noterat, men självklart kan politiska åsikter 
påverka mitt resultat beroende på hur informanterna väljer att lägga 
fram sina svar. För att väga upp detta har även tjänstemän intervjuats, 
självklart kan jag inte heller förhindra att tjänstemän påverkas av sina 
politiska åsikter och värderingar men tjänstemän är i sin yrkesroll vana 
vid att arbeta neutralt och oberoende av sin politiska åsikt på mer 
kameleontliknande sätt i förhållande till politiker eller exempelvis 
journalister.  
 
Anledningen till att ett flertal telefonintervjuer genomfördes är främst 
det stora geografiska avstånd som fanns mellan mig och informanterna. 
Även om intervju ansikte mot ansikte kan upplevas som mer naturligt 
hade detta inneburit stora kostnader i tid och transport. En stor nackdel 
med telefonintervju är givetvis att jag inte kan avläsa kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och andra signaler. Detta utesluter dock inte validiteten av 
vad som sägs, enligt Denscombe(2013) är människor lika ärliga via 
telefon som ansikte mot ansikte.  Inspelningen av intervjuerna gör även 
att informanterna inte hinner reflektera över hur de ska utforma ett svar 
utan de svarar utifrån vad de faktiskt tycker.  
 
Studien hade säkerligen kunnat genomföras med hjälp av andra metoder 
för att besvara syftet än just de jag har valt. Kanske hade endast 
kvantitativ metod varit lämplig för en jämförelse av befolkning och 
befolkningsutveckling. Dock anser jag att kvantitativ metod i detta fall 
inte ger så mycket mer än just siffror och tabeller. Eftersom jag även vill 
undersöka olika arbetsmetoder inom planering kopplat till befolkning 
hade inte kvantitativ metod kunnat uppfylla hela syftet utan det 
kvalitativa inslaget. Möjligen hade jag kunnat använda mig av 
enkätundersökningar och undersökt ett större urval av kommuner för att 
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kunna få ett bredare resultat, här har jag dock haft i åtanke att det är 
vanligt förekommande vid enkätundersökningar att man erhåller ett 
större svarsbortfall, så det är inte hugget i sten att resultatet i slutändan 
hade blivit bredare med hjälp av enkätundersökningsmetod.  
 

7 Empiri 
7.1Befolkningsutveckling i Osby och Åsele Kommun 
 
Tabell1.  Visar befolkningsutveckling i Osby kommun under en 10-års period 
mellan män och kvinnor(SCB,2016). 
 År 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Män 
 

-29 13 5 2 -20 35 -1 -20 44 62 87 

Kvinnor 4 21 -16 23 28 33 -24 -42 32 53 39 
 
Total 

 
-25 

 
34 

 
-11 

 
25 

 
8 

 
68 

 
-25 

 
-64 

 
76 

 
115 

 
126 

 
Befolkningsutvecklingen har under åren 2005, 2007,2011 och 2012 varit 
negativ, de resterande åren som visas har en ökning skett i Osby 
kommun, vilket kan avläsas i tabell1. Överlag varierar 
befolkningsutvecklingen väldigt från år till år i kommunen, 
anmärkningsvärt är att det syns en kraftig ökning från år 2012 -2015 då 
befolkningsutvecklingen var -64. 

	  
Model1. Befolkningsutveckling i Osby kommun under en 10 års period. 
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Tabell2. Visar befolkningsutveckling i Åsele kommun under en 10 års period 
mellan män och kvinnor(SCB,2016). 
År  05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Folkökning                       

Män -28 -34 20 -34 -19 -37 -19 -31 -29 -30 1 
Kvinnor 
Total 

-25 
-53 

-17 
-51 

-26 
-6 

-51 
-85 

-28 
-47 

-57 
-94 

-13 
-32 

-18 
-49 

-54 
-83 

-7 
-37 

-7 
-6 

 
Under åren 2005 och 2015 har en negativ befolkningsutveckling skett i 
Åsele kommun vilket kan avläsas i tabell2. Befolkningsutvecklingen 
uppvisar under de tidiga undersökta åren negativ utveckling, vid det sista 
undersökningsåret 2015 kan vi dock se en tendens till att den negativa 
utvecklingen bromsas något och till och med uppvisar ett positivt resultat 
av en person.  

	  

	  
Model2. Befolkningsutveckling i Åsele kommun under en 10 års period.  
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7.1.1 Naturlig befolkningsutveckling 

7.1.2 Osby 
 
Tabell3. Visar förhållandet mellan antalet levande födda och döda i Osby kommun 
under en 10 års period mellan män och kvinnor (SCB, 2016). 
 År 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Levande 
födda 

                      

Män 58 62 63 46 64 77 79 65 63 56 69 

Kvinnor 
Totalt 

52 
110 

55 
117 

67 
130 

53 
99 

60 
124 

66 
143 

60 
139 

63 
128 

61 
124 

71 
127 

53 
106 

Döda                       
Män 83 77 69 60 76 88 80 77 64 74 61 
Kvinnor 
Totalt 

68 
151 

73 
150 

86 
155 

65 
125 

62 
138 

82 
170 

74 
154 

67 
144 

73 
137 

75 
149 

76 
137 

 
Under åren 2005-2015 har det dött fler än vad som föds i Osby kommun 
vilket kan avläsas i tabell3. Under de tidiga undersökningsåren var 
födelsetalen låga i förhållande till dödstalen. Vid år 2010 sker en ökning 
av födelsetalen jämfört med de tidigare undersöka åren, trots de ökande 
födelsetalen fortsätter även dödstalen att stiga. Vid sista 
undersökningsåret 2015 sker en förhållandevis kraftig minskning i 
födelsetal, dödstalen är trots detta även här högre.  
 
Osby kommun jobbar med prognoser för att sätta upp mål och visioner. 
2009 hade kommunen 12656 invånare totalt. Enligt prognoser som tagits 
fram har kommunen räknat med en minskning i befolkning fram till år 
2019 då befolkningen beräknats gå ner till 12392. Även prognoser för 
2029 beräknar att befolkningen kommer minska ytterligare till 12033. 
Prognoserna togs fram 2010 i samband med gällande översiktsplan. 
Planarkitekten menar dock att verkligheten idag ser väldigt annorlunda 
ut och att det sedan 2010 har hänt väldigt mycket. Då kommunen redan 
sett att en befolkningstillväxt skett beräknas befolkningen nu istället 
fortsätta öka. Kommunen siktar därför nu istället på att nå en befolkning 
på 15000 invånare.  
Båda informanterna är överens om att en liten ökning i 
befolkningstillväxten har skett inom kommunen de senaste åren. 
Tidigare har befolkningen varit stillastående eller minskande. 
Befolkningsökningen tror de är en effekt av den generellt ökade 
befolkningen i landet, men även pendlingen utgör här en stor roll. En av 
informanterna berättar om vilken förmån det är för kommunen att ha en 
tågstation med tanke på ortens storlek. Stationen utgör dagligen ett högt 
tillflöde av pendlare och detta tror informanterna kan bidra till att fler 
människor även väljer att bosätta sig i kommunen.  Politiker i 



	   26	  

kommunfullmäktige menar att utan invandringen hade kommunen nått 
en befolkningsminskning då det av den naturliga 
befolkningsutvecklingen framkommer att det dör fler än vad som föds. 
Dock föddes det väldigt många barn i kommunen under åren 2009/2010 
vilket kommunen märker av idag genom ett stort behov av förskolor.  
 

7.1.3 Åsele 
 
 
 
Tabell4.  Visar förhållandet mellan antalet levande födda och döda under en 10 års 
period i Åsele kommun(SCB, 2016). 
 År 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Levande 
födda 

                      

Män 16 18 19 13 9 6 12 8 9 8 9 
Kvinnor 
Totalt 

15 
31 

10 
28 

13 
32 

6 
19 

13 
22 

6 
12 

11 
23 

9 
17 

11 
20 

9 
17 

13
22 

Döda                       
Män 27 29 32 29 36 25 28 37 27 30 25 
Kvinnor 
Totalt 

31 
58 

32 
61 

23 
55 

28
57 

33 
69 

36 
61 

24 
52 

28 
65 

33 
60 

28 
58 

29 
54 

 
Under samtliga år har fler människor dött än vad som har fötts i Åsele 
kommun vilket kan avläsas utifrån tabell4. Av undersökningsåren var 
antalet födslar som högst år 2007 och dödstalen var som högst år 2009. 
Överlag kan konstatera att dödstalen minskat vid sista 
undersökningsåret 2015 jämfört med resterande år. Trots detta är 
dödstalen över alla undersökningsår högre än födelsetalen.  
 
 
Befolkningsutvecklingen i Åsele kommun har under ett antal decennier 
inneburit en situation där befolkning minskat. 2015 var dock ett bra år 
för Åsele där befolkningsutvecklingen stod relativ still. 
Projektsamordnaren menar att detta är en typisk trend för 
glesbygdskommuner.  
 
Den naturliga befolkningstillväxten i kommunen tyder på att det är fler 
som dör än vad som föds. Detta är problematiskt för kommunen, 
inflyttning är det som har störst påverkan till att en stillastående eller 
positiv utveckling skulle ske.  
 
Kommunen har ingen vision satt i siffror för framtiden, men jobbar 
aktivt med inflyttningsfrågor.  
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7.2 Intern migration 

7.2.1 Osby 
Politiker i kommunfullmäktige beskriver kommunens 
befolkningspyramid och berättar att det är den äldre befolkningen som 
dominerar, därefter kommer de barnen och längst ner är de som är i 
yrkesaktivålder. De både informanterna är överens om att den äldre 
generationen och barnen är de befolkningsgrupper som dominerar inom 
kommunen. Politiker i kommunfullmäktige beskriver även att prognoser 
säger att den äldre befolkningen förväntas öka inom de närmsta åren.  
 
Det framgår även från intervjuerna att människor som flyttar till 
kommunen bosätter sig hyfsat centrumnära i lägenheter, och att det 
finns en efterfrågan att bo nära centrum. Samtidigt råder det 
bostadsbrist inom kommunen så den som flyttar till Osby kan få nöja sig 
med det som finns ledigt.  
 
Pendlingen har väldigt stor betydelse för kommunens interna migration.  
 

”alltså Osby kommun har ju förmånen att ha en station med tanke 
på att det är en ganska liten ort. Men det blir ju ändå ett annat 
tillflöde när man har en station. Detta tror jag bidrar till att folk 
kan tänka sig att bosätta sig i Osby  
kommun.” Planarkitekten Osby kommun 

 
Tidigare har Osby kommun varit en industrikommun men räknas idag 
som pendlingskommun, vilket utgör en särskild grupp inom Sveriges 
kommuner. Pendlingskommunerna har tillkommit främst genom 
Öresundstågen och förbindelsen till Danmark.  För 15 år sedan var det 
färre än 100 personer som hoppade av tåget i Osby och idag är antalet 
pendlare högre än 1500 personer dagligen. Historiskt sett så har det skett 
en markant utveckling på grund av pendlingen på relativt kort sikt. Trots 
detta är det har kommunen fler utpendlare än inpendlare. Närheten till 
IKEA som ligger norr om Osby i Älmhult med endast 7 minuter menar 
ordförande i kommunfullmäktige är en stor anledning till de höga 
pendlingssiffrorna. Politiker i kommunfullmäktige menar att närheten 
till IKEA och de goda pendlingsförbindelserna har påverkat kommunen 
genom att många valt att bosätta sig i Osby. Samtidigt är det även många 
som bor i de större städerna i Skåne som Lund och Malmö som jobbar 
inom kommunen och dagligen pendlar till arbetet. Förhoppningen är att 
ett antal av dessa även kommer överväga att bosätta sig i kommunen.   
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7.2.2 Åsele 
De befolkningsgrupper som dominerar inom kommunen är de äldre, 
särskilt pensionärer från 60 år uppåt, samt de strax under 
pensionsåldern 55-57. Den befolkningsgrupp inom kommunen det är 
färre i antal är de som är runt 30-35.  
 
Främst är det barn och ungdomar som kommunen saknar. Den stora 
problematiken här handlar om att kommunen inte har någon 
gymnasieskola, ofta flyttar ungdomar redan i gymnasieåldern för att de 
”tvingas” studera på annan ort. Väldigt få av dessa kommer sedan 
tillbaka, en del kommer tillbaka när de bildar familj och väljer att skaffa 
barn eller när de pensionerar sig.  
 
De som bosätter sig i kommunen vill främst bo i centralorterna Åsele och 
Fredrika och i byar. Kommunalrådet menar att få söker efter ett hus mitt 
i samhället utan söker sig till byar. 

”har du ett jobb där du kan pendla med tiderna litegrann så 
kanske det går, men om vi säger att du börjar jobba kl 0800 
någonstans då kan du inte pendla från Åsele med buss. Utan blir 
du ganska beroende av att du har bil eller samåker.”-
Kommunalrådet, Åsele kommun 

 
Förutsättningarna för pendling i kommunen är mindre bra. Bussarna går 
sällan och kan därför vara svåra att anpassa efter arbetstider eller dylikt. 
De som pendlar blir därför bilberoende eller beroende av samåkning. 
Pendling sker annars både till och från kommunen, främst är det 
utpendlare till annan ort för arbete som råder. År 2013 låg 
nettopendlingen på minus 130 personer, Åsele blir därför en 
utpendlingskommun.  
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7.3 Invandringens betydelse -Immigration/invandring 

7.3.1 Osby 
 
Tabell5. Visar förhållandet mellan samtliga in-utflyttningar i Osby kommun över 
en 10 års period mellan män och kvinnor(SCB, 2016). 
 År 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Samtliga 
inflyttningar 

                      

Män 270 345 331 373 309 328 312 284 362 424 443 
Kvinnor 
 
Totalt 

280 
550 

327 
672 

335 
666 

354 
727 

323 
632 

335 
663 

315 
627 

267 
551 

350 
712 

380 
804 

403 
846 

Samtliga 
utflyttningar 

                      

Män 276 320 318 360 317 281 311 292 316 343 366 
Kvinnor 
Totalt 

259 
535 
 

288 
608 

332 
650 

319 
679 

295 
612 

286 
567 

324 
635 

305 
597 

307 
623 

322 
665 

344 
710 

 
Under de uppvisade åren 2005-2015 har fler människor flyttat in till 
kommunen än ut, vissa år har trenden varit nästintill stillastående i Osby 
kommun, vilket kan avläsas i tabell5. Överlag kan konstateras att under 
de uppvisade undersökningsåren har både in och ut-flyttningarna ökat, 
år 2015 visar den högsta in-utflyttningssiffran under samtliga år. Trots 
detta är inflyttningen högre än utflyttningen.  
 
 
Tabell6. Visar förhållandet mellan utrikes in-utflyttningar i Osby kommun över en 
1o års period mellan män och kvinnor (SCB,2016). 
 År 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Utrikes 
inflyttningar 

                      

Män 44 85 83 87 61 67 65 61 56 94 93 
Kvinnor 
Totalt 

42 
86 

74 
159 

64 
147 

76 
163 

59 
120 

70 
137 

60 
125 

44 
105 

55 
111 

80 
174 

98 
191 

Utrikes 
utflyttningar 

                      

Män 23 17 24 21 11 13 30 27 24 30 33 
Kvinnor 
Totalt 

18 
41 

20 
37 

21 
45 

17 
38 

10 
21 

8 
21 

25 
55 

20 
47 

18 
42 

20 
50 

27 
60 

 
 Under åren 2005-2015 har fler utrikes inflyttningar skett än utrikes 
utflyttningar under samtliga år i Osby kommun, vilket kan avläsas i 
tabell6. Överlag under uppvisade undersökningsår syns en ökande trend 
bland utrikesinflyttningar. Den högsta siffran av utrikesinflyttningar var 
år 2015. Generellt syns även en ökning av utrikes utflyttningar. Trotts 
detta är antalet utrikes inflyttningar högre än utrikes utflyttningar under 
åren 2005-2015 . 
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Både Planarkitekten och Politiker i kommunfullmäktige är överens om 
att invandringen till kommunen har haft en stor betydelse för 
befolkningsutvecklingen. Kommunen har under de senare åren tagit 
emot asylsökande och ensamkommande flyktingbarn vilket har bidragit 
till en befolkningsökning de senaste 2-3 åren. Vissa år har 
befolkningsutvecklingen stått stilla och planarkitekten menar att utan 
invandringen under dessa år hade förmodligen befolkningsutvecklingen i 
kommunen blivit negativ. När det gäller den internationella 
invandringen så är kommunens geografiska plats av betydelse, eftersom 
väldigt många som kommer till Sverige har Skåne som ”inkörsport”. I det 
sammanhanget sker en naturlig spridning av invandringen eftersom 
många av migranterna väljer att stanna i Skåne. Av de som kommer till 
Osby är det inte alla som stannar kvar då många väljer att bosätta sig i de 
större städerna menar politiker i kommunfullmäktige, men tillräckligt 
många väljer ändå att stanna kvar så att det påverkar 
befolkningsutvecklingen i positiv bemärkelse.  
 
”vi har ju tagit emot relativt många flyktingar och ensamkommande 
barn, så det har bidragit i hög utsträckning att de två-tre senaste åren 
har befolkningssiffrorna börjat öka igen.” –  Politiker i 
kommunfullmäktige, Osby kommun  
 
Om Osbys nuvarande inflyttningstrend håller i sig kommer detta 
innebära ökade krav på framförallt både skollokaler och bostäder. 
Samtidigt ser kommunen nya människor som en resurs i den mån att 
dessa kan komma i arbete inom kommunen. I och med att den 
dominerade befolkningsgruppen inom kommunen är de äldre menar 
politiker i kommunfullmäktige att det finns ett behov av att få in fler 
händer i vård- och omsorgsyrken. Speciellt eftersom allt fler idag blir 
äldre och många i kommunen snart kommer gå i pension har 
invandringen även här en stor betydelse.  

 

 

 

 

 
  



	   31	  

7.3.2 Åsele 
 
Tabell7.  Visar förhållande mellan samtliga in-utflyttningar i Åsele kommun under 
en 10 års period mellan män och kvinnor (SCB,2016). 
 År 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Samtliga 
inflyttningar 

                      

Män 56 47 95 65 78 60 73 76 69 87 90 
Kvinnor 
Totalt 

54 
110 

61 
108 

65 
160 

53 
118 

63 
141 

53 
113 

61 
134 

73 
149 

53 
122 

70 
157 

62 
152 

Samtliga 
utflyttningar 

                      

Män 73 70 62 83 70 79 75 78 81 92 74 
Kvinnor 
Totalt 

63 
136 

56 
126 

81 
143 

82 
165 

71 
141 

80 
159 

64 
139 

73 
151 

85 
166 

58 
150 

53 
127 

 
 Under åren 2005-2015 har fler utflyttningar skett än inflyttningar i Åsele 
kommun, vilket kan avläsas från tabell7. Under åren 2007, 2014 och 
2105 var antalet inflyttningar högre än antalet utflyttningar. 
Anmärkningsvärt är även undersökningsåret 2009 då antalet in-
utflyttningar var lika. 
 
Tabell8. Visar förhållandet mellan antalet utrikes in-utflyttningar i Åsele kommun 
under en 10 års period mellan män och kvinnor(SCB,2016). 
 År 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Utrikes 
inflyttningar 

                      

Män 7 8 42 22 31 17 17 39 24 22 34 
Kvinnor 
Totalt 

10 
17 

12 
20 

23 
65 

9 
31 

15 
46 

10 
27 

6 
23 

27 
66 

6 
30 

11 
33 

23 
57 

Utrikes 
utflyttningar 

                      

Män 1 6 1 1 7 2 3 4 4 5 7 
Kvinnor 
Totalt 

0 
1 

2 
8 

4 
5 

5 
6 

3 
9 

8 
10 

3 
6 

2 
6 

4 
8 

4 
9 

3 
10 

 
Under åren 2005-2015 har fler utrikes inflyttningar har skett under 
samtliga år än utrikes utflyttningar i Åsele kommun, vilket kan avläsas i 
tabell8. Överlag följer antalet utrikes utflyttningar en jämn trend under 
10års perioden medan antalet utrikes inflyttningar har en större 
variation i antal. År 2015 var antalet utrikes inflyttningar som högst och 
antalet utrikes utflyttningar var som högst 2010 och 2015. Trots detta är 
antalet utrikes inflyttningar betydligt fler än antalet utrikes utflyttningar.  
 
 
I Åsele jobbar kommunen aktivt med invandring och försöker fånga just 
denna målgrupp. Invandringen har visat sig vara väldigt positiv för Åsele 
kommun och bidrar till en befolkningsutveckling.  Stor del av 
invandringen som skett till kommunen består av migranter från tidiga 
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Europa såsom Tyskland och Österrike. De som väljer att flytta till Åsele, 
menar kommunalrådet, gör detta för att de söker lugnet och naturen. 
Många av dessa migranter tar även med sitt företag och sin familj till 
Åsele eller utvecklar ett småföretag eller familjeföretag när de bosatt sig i 
kommunen. Med detta följer självklart positiva följder för kommunen.  
Kommunen har även ett ankomstboende för asylsökande vilket är väldigt 
stort inom kommunen. De asylsökande utgör cirka 10 % av kommunens 
naturliga befolkning idag.  
 
Den största delen av asylflyktingarna flyttar ifrån kommunen efter ett 
tag. Vissa är endast på ankomstboende i en vecka eller upp till en månad. 
Även kvotflyktingar blir placerade i Åsele och dessa blir oftast kvar i 
kommunen om de trivs och sätts i ett sammanhang. Att välkomna 
flyktingarna till Åsele och få dem att vilja stanna är jätteviktigt för 
kommunen menar kommunalrådet.  
 
Den internationella invandringen har påverkat kommunens 
befolkningsutveckling i den utsträckningen att den negativa trenden har 
bromsats. Den negativa trenden håller visserligen i sig men går mycket 
långsammare tack vare invandringen.  
 

”Så jag hoppas att vi ska kunna stanna här och att vi inte ska 
krympa så mycket mer. För det är klart att när kommunen 
krymper så får vi jättestora problem med att hantera kostnader 
och sånt där. Det är jätteviktigt att vi jobbar med att försöka 
motverka att vi inte krymper mer. ”- kommunalrådet Åsele 
kommun 

 
 
Om Åseles nuvarande utflyttningstrend håller i sig blir ju kommunen 
bara mindre och mindre, projektsamordnaren menar dock att 
utflyttningstrenden kommer avta och minska de kommande åren, det 
talas om att en ny ”grön våg” är på väg igen där många visar intresse för 
landsbygden. Befolkningsutvecklingen kommer nog dock fortsätta vara 
negativ men projektsamordnaren menar också att mycket är avhängigt 
av hur staten väljer att jobba med landsbygdsfrågor.  
 

7.4 Plandokument och strategier 

7.4.1 Osby 
Osby kommun jobbar aktivt med planering för att få människor att vilja 
bo och verka i kommunen, nya mål och visioner för att Osby ska kunna 
bli bättre håller just nu på att arbetas fram. Bilden av Osby är viktig, att 
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marknadsföra kommunen på ett positivt och fördelaktigt sätt. 
Kommunen anser också att en stor del av marknadsföringen handlar om 
att förskola och skola håller en god klass och standard, speciellt eftersom 
målgruppen kommunen vill se fler av är barnfamiljer.  
 
Planeringen är en viktig del i arbetet mot att kommunen ska kunna växa. 
Det Osby satsar på inom planering just nu är främst bostadsbyggande 
men även förändring av föråldrade detaljplaner. Eftersom Osby är en av 
Sveriges mest företags-tätaste kommuner med ett företag per 25 
kommuninvånare finns det ett stort tryck på industri och 
verksamhetsområden. Föråldrade detaljplaner som i dagsläget 
förhindrar byggnation ska ändras för att kunna medge byggnation. 
Problemet här är att de äldre detaljplanerna inte tillåter ett visst antal 
våningar på hus eller att endast en del av en stor mark får bebyggas. 
Därför pågår nu ett intensivt arbete från kommunstyrelsen och planerare 
för att dessa ska kunna ändras om. Önskemålet från kommunens sida är 
att fler företag och industrier ska kunna bli verksamma.   
 
 

-”Det är inte heller alla kommuner som kan erbjuda så 
centrumnära lägen, men ändå naturnära och nära sjön. Så 
absolut vi använder oss av planering för att locka hit nya 
människor.” – Planarkitekten Osby kommun 

 
Planarkitekten menar att han tror att det finns stora möjligheter för 
planering att kunna påverka befolkningsutvecklingen. Att bygga bostäder 
i attraktiva lägen är en strategi som just nu används inom kommunen. 
Genom att bygga vid attraktiva lägen som vid en sjö är ett sätt att gå till 
väga för att locka fler människor till bosättning inom kommunen. De 
bostäder som ska byggas i attraktiva lägen vill man satsa på genom att de 
ska följa ett ekologiskt byggande med giftfria material och hållbar 
utveckling, även denna satsning tros kunna locka fler människor.  
 

7.4.2Åsele 
I Åsele jobbar kommunen mycket tillsammans med andra 
inlandskommuner, Åsele är en del av REGION-8 samarbetet. Frågor som 
är av störst vikt och har hög prioritet är tjänster och arbeten mellan 
kommunerna. Exempelvis kan det handla om rekryteringar inom 
specialistyrken, skolfrågan är väldigt aktuell, att fler ska ges möjlighet att 
läsa sin utbildning på distans inom kommunen och inte behöva flytta.  
 
En strategi som Åsele använder sig av för att locka en befolkning till 
kommunen är att de ställer upp på en mässa i Holland under en veckas 
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period. Denna vecka går ut på att rekrytera holländare att flytta till Åsele, 
Holländare söker naturen, en bättre livsmiljö för att uppfostra barnen i, 
många vill även slippa bilköer och andra storstadspåföljder, även 
skolresultaten i Åsele är något som imponerar och även lyfts fram som en 
attraktiv faktor med kommunen.  
	  
”Holländarna söker naturen, och vill slippa bilköer, pendlingsavståndet 
är inget problem tyckte holländarna vaddå två timmar till Umeå.” - 
projektsamordnaren Åsele kommun 
 
Pendlingsavståndet från kommunen tycker inte Holländare är något 
större problem utan för dem är avståndet till exempelvis Umeå en 
bagatell menar projektsamordnaren. Generellt sätt har Norra Sverige 
lockat allt fler de senaste åren, vilket märks under mässan. Många lockas 
av möjligheten till att utveckla ett jordbruk, att kunna utöva ett 
hobbyjordbruk och leva efter ekologisk hållbarhet. Att kommunen också 
har möjlighet att erbjuda mycket fritidsaktiviteter är också en viktig 
faktor som spelar roll för många människor. Åsele kan erbjuda både 
simhall, slalomspår, ridning och ishockey. Eftersom att allt drivs ideellt 
är det också ganska billigt vilket gör att fler kan delta. Efter mässan 
planeras en visningsresa som uppföljning, där de som är intresserade av 
att flytta till kommunen får följa med. Visningsresan är under en vecka 
och där får människorna se och uppleva Åsele. Detta år är det 9 personer 
som kommer delta i visningsresan berättar projektsamordnaren. Denna 
strategi och deltagande i mässan är något Åsele har gjort i 6 år. 
Kommunen ser också att detta har gett goda resultat för 
befolkningsutvecklingen på såväl kort som lång sikt.  

8 DISKUSSION 
	  
Osby och Åsele är på många sätt två väldigt olika kommuner. Förutom 
det geografiska avståndet, storlek och befolkningstäthet vet vi nu utifrån 
resultatet att befolkningsstrukturen och förutsättningar skiljer sig åt. 
Men trots detta kan även likheter mellan kommunerna skildras.  
 
Befolkningsutvecklingen i Osby har de senaste 10 åren sett lite olika ut, 
mellan åren 2005-2011 har befolkningen varit relativt stillastående, men 
efter en rejäl dipp 2012 har kommunen i dagsläget sett en ökning. Trots 
att prognoser beräknat att befolkningen skulle minska har kommunen 
istället sett en ökning, detta kan förklaras av exempelvis den ökade 
invandringen vi sett rent generellt i landet.  Befolkningsutvecklingen i 
Åsele däremot har de senaste 10 åren visat en negativt ihållande trend, 
den negativa utvecklingen tycks dock börja avstanna något.  Vad gäller 
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den naturliga befolkningsutvecklingen följer samma trend i båda 
kommunerna, fler människor inom kommunerna har de 10 senaste åren 
dött än vad som har fötts.  
 
Den interna migrationen i Osby har de senaste åren stärkts, detta tack 
vare de ökade pendlingsmöjligheterna och närheten till större företag och 
industrier. Åseles interna migration baserar sig i större grad på 
utflyttning från kommunen än flytt inom kommunen till skillnad från 
Osby. En stor faktor till att den interna migrationen främst baseras på 
utflyttning är kommunens avsaknad av gymnasieskolor och högre 
utbildningsmöjligheter. Många unga flyttar därför ifrån kommunen i 
gymnasieåldern, valet att flytta kanske inte alltid är ett aktivt val utan 
något ungdomar ”tvingas” till om de vill fortsätta sina studier. Få av 
dessa flyttar sedan tillbaka i framtiden, möjligtvis tills tiden för att bilda 
familj eller pensionering är inne. Förutsättningarna för pendling och 
kollektivtrafik i Åsele är mindre bra och fler pendlar dagligen ut från 
kommunen än in.  
 
Den internationella invandringen påverkar befolkningsutvecklingen i 
både Osby och Åsele i positiv bemärkelse. I Osby har invandringen gjort 
att en liten befolkningsökning inom kommunen har skett och att 
befolkningen på grund av invandringen också förväntas öka kommande 
år. Detta beror främst på den stora flyktingvåg som varit de senaste åren 
till Sverige, och att Skåne oftast fungerar som ”inkörsport” då det 
geografiskt sätt är den del av Sverige som är närmst resterande länder i 
Europa. Det faller sig därför ganska naturligt att många flyktingar väljer 
att stanna i Skåne i väntan på asyl men även efteråt. I Åsele har den 
internationella invandringen gjort att den ihållande 
befolkningsminskningen har bromsats. Kommunen jobbar aktivt med 
invandringsfrågor och försöker attrahera just denna målgrupp. Åsele tar 
emot kvotflyktingar men har även ett ankomstboende och totalt utgör de 
asylsökande 10 % av den naturliga befolkningen. Genom ett högt 
mottagande av flyktingar och asylsökande finns förhoppningen om att 
många kommer vilja stanna kvar i kommunen vilket på sikt även ger en 
ökad befolkningsutveckling.  
 
Både Osby och Åsele arbetar med strategier och plandokument för att nå 
en ökad befolkning. Osby använder sig av strategier som att bygga 
bostäder i attraktiva lägen, förändra föråldrade detaljplaner för att kunna 
medge att mer byggnation kan ske för att fler företag och industrier ska 
kunna utvecklas.  Bilden av kommunen och marknadsföringen här är 
också viktig, Osby satsar på att skola och förskola håller en god kvalitet 
och standard för att locka framförallt barnfamiljer till kommunen. Åsele 
satsar istället på ett projekt där kommunen marknadsförs på en mässa i 



	   36	  

Holland i hopp om att locka en ny befolkning att bosätta sig i 
kommunen. Detta har tidigare år gett ett gott resultat, många av de som 
flyttar till kommunen via mässan tar antingen med sig sin verksamhet 
och fortsätter bedriva den i kommunen eller så startas nya företag upp. 
Åsele arbetar också med frågan om att kommunen ska kunna ge 
möjlighet att erbjuda högre utbildning på orten så att färre behöver flytta 
för att studera utan kan genomföra sin högskola och 
universitetsutbildning i kommunen. Detta är ett sätt att få de som finns i 
kommunen att stanna kvar och där med minska det faktum att en 
fortsatt avfolkning sker.  
 
Den internationella invandringen har en stor betydelse för kommuner 
med låg befolkningstillväxt. Precis som Hedberg och 
Haandrikman(2014) diskuterar, berikar den internationella 
invandringen även landsbygdskommuner med mångfald i både etnicitet 
och ålder För en glesbygdskommun som Åsele kan slutsatsen utifrån 
resultatet göras att den internationella invandringen väcker en 
förhoppning om en befolkningstillväxt, och på sikt krävs detta för att 
kommunen ska kunna bli självförsörjande och kunna växa. För en 
tätortsnära-landsbygdskommun som Osby kan slutsatsen dras att den 
internationella invandringen fyller de luckor och behov som finns för 
arbetskraft inom framförallt vård och omsorg i kommunen, men även 
möjliggör att en befolkningstillväxt sker.  
 
Mycket av den använda litteraturen stödjer vad som framkommit i 
resultatet. Exempelvis kan teorin om rumslig arbetsfördelning och 
utflyttning av företag till landsbygden kopplas till Osby kommun, som 
tidigare varit en industrikommun och nu är en väldigt företagstät 
kommun. Företagstätheten kan förklaras av att de skulle vara lägre 
markpriser och hyror i Osby än i större städer vilket gör att fler vågar 
satsa på att starta upp eget. Pendlingen och närheten till större städer 
kan självklart också ha påverkat att tillgången till arbetskraft för 
industrier och företag inte är begränsad, samtidigt just som Boyle et al 
(1998) diskuterar är denna typ av rumslig arbetsfördelning en ekonomisk 
förklaring till att en befolkningsökning skett i Osby. Denna teori kan även 
kopplas till Åsele där migranter från främst Europa väljer att bedriva 
företag i kommunen, en stor anledning kan vara just de resurser och 
möjligheter som finns i just Åsele. Lugnet och närheten till naturen, goda 
förutsättningar för att driva ett jordbruk eller hobby verksamhet inom 
jordbruk samt turism är faktorer som gör att dessa företag som bedrivs 
inte hade kunnat nå samma framgång som om de hade varit lokaliserade 
i större städer, här tar alltså företagen vara på den ”gröna” arbetskraften 
och de naturliga resurserna samt även de lägre hyrorna på markpriser 
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som finns i kommunen vilket även är just det som Boyle et al diskuterar 
om rumslig arbetsfördelning och utflyttning av företag till landsbygden.  
 
Även de sociala och psykiska faktorerna till varför människor väljer att 
flytta urban- ruralt kan kopplas till de båda kommunerna. De strategier 
som kommunerna använder sig av för att nå en ökad befolkning går hand 
i hand med de sociala och psykiska faktorer som Boyle et al(1998) 
diskuterar. Att bygga bostäder i attraktiva naturnära lägen och satsa på 
att skola och förskola håller en god klass, ger ett intryck av att barn ges 
möjlighet till att växa upp i en bättre miljö som exempelvis i Osby. Även 
marknadsföring av kommuner där faktorer som naturnära miljö, lugn 
och harmonisk miljö, större social gemenskap och slippa en hektisk 
stadsmiljö med mycket stress spelar en stor roll, kan förklara människor 
beslut att flytta ut till landsbygden vilket även på sikt innebär att en 
befolkningsökning kan ske.  
 
Utifrån den statistik som redovisas i tabellerna i Empirin kan det 
konstateras att dödstalen i tabell 3 och tabell 4 för både Osby och Åsele 
kommun är högre än födelsetalen. Födelsetalen har även minskat något 
under undersökningsåren. Precis som den demografiska transitionens 
femte fas som resulterar i en åldrande befolkning(Holdsworth et al, 
2013), syns denna trend i båda kommunerna men framförallt i Åsele. 
Den femte fasen kan kopplas till Åsele kommun genom att kommunen 
överlag har en gammal befolkning och brist på ungdomar, då en stark 
urbanisering samtidigt sker. Konsekvenser av detta kan bli att färre 
kommer behöva försörja fler vilket kan bli problematiskt om det finns 
brist på en viss åldersgrupp befolkningsmässigt. Utifrån 
Mobilitetstransitionen som förklarar migrationsströmmar, kan den 
femte fasen där urban-rural flytt(Zelinsky, 1971) sker väga upp denna 
problematik. Slutsatsen blir därför att urban-rurala migrationsströmmar 
tillsammans med invandringen har en väldigt stor påverkan samt 
betydelse för kommunens befolkningsutveckling.  
 
 
Amcoff och Niedomysl (2011) diskuterar i sin forskning att det finns en 
potential till en befolkningstillväxt i rurala områden på grund av att 
många människor är villiga att bo på landsbygden men att få av dessa 
verkligen flyttar dit. Här anser jag att en större politisk prioritering av 
lands/glesbygdsfrågor är en förutsättning för att Sverige ska kunna se en 
befolkningsökning i rurala områden och avfolkningsregioner både idag, 
men också i framtiden. Om större satsningar ges till 
lands/glesbygdsområden kan en större etablering av företag och service 
ges vilket i sin tur leder till fler anställningar och på sikt ger det en ökad 
befolkningstillväxt. Inte minst utvecklingen inom 
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informationsteknologin med bredbandsutbyggnad i hela landet skulle 
gynna en ökad mobilitet och migration. 

9 SAMMANFATTNING: 
I denna studie undersöks befolkningsutveckling och strategier för att 
attrahera en ny befolkning till landsbygdskommuner i Sverige. Studien 
har avgränsats till två kommuner, Osby i södra Sverige och Åsele i norra. 
Studien har genomförts med hjälp av intervjuer och statistik. Fyra 
informanter har blivit intervjuade, en tjänsteman inom området och en 
politiker från respektive kommun. Tematisk analysmetod har varit 
utgångspunkt för att kunna analysera empirin. Empirin har delats in i 
fem olika teman vilka är 1. Befolkningsutveckling i Osby och Åsele 
2.naturlig befolkningsutveckling 3. Intern migration 4. Invandringens 
betydelse och 5. Plandokument och strategier. En jämförelse mellan de 
båda kommunernas förutsättningar, befolkningsstruktur och strategier 
har gjorts. I resultatet framkom det att kommunerna skiljer sig åt vad 
gäller befolkningsutveckling, intern migration och plandokument och 
strategier. Likheter mellan kommunerna kunde skildras i den naturliga 
befolkningsutvecklingen då fler dör än föds i båda kommunerna, även 
invandringens betydelse har gett en positiv effekt för båda kommunernas 
befolkningsutveckling.  I diskussionen tar jag upp vad som kan ha 
påverkat kommunernas olika förutsättningar till att en 
befolkningstillväxt sker. Detta kan förklaras av bland annat utflyttning av 
företag till landsbygden, samt sociala och psykiska faktorer samt den 
internationella invandringens betydelse. Jag tar även upp att precis som 
tidigare studier visar att det finns en potential för befolkningstillväxt i 
rurala områden i Sverige, men att en förutsättning för att detta ska 
kunna ske är att politiker i framtiden prioriterar en större satsning på 
lands/glesbygdsområden.  

9.1 Förslag på framtida studier 
Efter denna studies genomförande föreslår jag att fler liknande studier 
görs om hur lands-glesbygdskommuner ska kunna nå en ökad 
befolkningstillväxt. Där man istället går djupare in på problematiken och 
vad som kan göra att landets befolkning kan spridas till rurala områden 
och inte centraliseras till storstadsregioner. Möjligtvis undersöka det 
påstående som cirkulerar om att en ny ”grön våg” är på väg, stämmer 
detta faktum? och hur det i sådana fall kommer påverka 
befolkningsstrukturen hade varit intressant att se i framtiden.  
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BILAGA 
Intervjufrågor 

1. Hur ser befolkningsutvecklingen ut i kommunen idag? 
2. Vad är kommunens befolkningsvision för framtiden? 
3. Hur ser den naturliga befolkningstillväxten ut i kommunen? 
4. Vilka befolkningsgrupper dominerar i kommunen?(unga/gamla) 
5. Växer eller minskar befolkningen pga den naturliga 

befolkningsstrukturen?(föds det fler än vad som dör och tvärtom) 
6. Vilka befolkningsgrupper är det som flyttar ifrån kommunen?  
7. Finns det något mönster över vart nyinflyttade vill bosätta sig inom 

kommunen, vart etablerar de sig i första hand? 
8. Hur jobbar ni för att få människor att vilja bo och verka i er 

kommun(speciellt unga)? 
9. Pendlar människor till/ut från er kommun under dagtid för att 

arbeta? 
10. Hur använder ni planering i er kommun för att påverka 

befolkningsutvecklingen? 
11. Har den internationella invandringen påverkat 

befolkningsutvecklingen i kommunen och i så fall hur? 
12.  Om nuvarande in/utflyttningstrend håller i sig, hur påverkas 

kommunen fortsättningsvis? 
13.  Hur har skattebasen förändras i samband med 

befolkningsutvecklingen de senaste åren i kommunen? 
 


