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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, får ofta 

förfrågningar om att ge exempel på områden/orter med befolkningstillväxt som inte ligger 

storstadsnära. Den konventionella bilden är att de större städerna ökar och att befolkningen 

i mindre orter och på landsbygden minskar. Detta är dock en sanning med viss 

modifikation. Vissa befolkningsmässigt mindre platser och orter har och har haft en positiv 

befolkningsutveckling.  

Tillväxtanalys geografiska informationsplattform möjliggör att orter med befolknings-

tillväxt kan identifieras samt analyseras vad gäller ålderssammansättning, in- och 

utflyttningar, med mera. Ett antal tätorter (200-10 000 invånare) som inte ligger 

storstadsnära och som ökat sin befolkning under 2000-talet har valts ut och analyserats 

utifrån frågan om vad som gjort just den orten attraktiv ur ett boendeperspektiv. Studien 

har fokus på folkbokförd befolkning, då befolkningsutveckling i viss mån speglar en orts 

attraktivitet.  

Denna studie är en del av  regleringsbrevsuppdraget ”Analys av utvecklingen i och inom 

landets olika regioner”. 

Studien har utarbetats av Anne Kolmodin, Inger Normark och Imber Råbock, samtliga 

analytiker på avdelningen för Tillgänglighet och Regional Tillväxt.  

 

Östersund, december 2011 

 

 

Dan Hjalmarsson 
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Sammanfattning 

Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter (200-10 000 invånare) 

under åren 2000-2010 utifrån SCB tätortsavgränsning 2010. Totalt finns 1838 tätorter 

inom denna kategori och av dessa har 543 haft en befolkningsökning om minst 0,5 procent 

per år, det vill säga minst fem procent under perioden.  

De flesta av dessa tätorter ligger inom 45 minuters pendlingsavstånd med bil från en 

residensstad eller storstad och 58 procent ligger nära någon av de största städerna, 

Stockholm, Göteborg eller Malmö. Befolkningstillväxten sker till största delen kring och 

nära de större städerna. Det finns även en tendens till att tätorter, som ligger inom 

pendlingsavstånd till andra tätorter, ökar sin befolkning, vilket innebär att det finns någon 

slags ortsstruktur som gör att de kompletterar varandra och skapar synergieffekter.  

Vi har valt att titta närmare på ett 40-tal orter som, trots att hemkommunen minskat i 

befolkning, har haft en positiv befolkningstillväxt. Syftet med studien är att se om det finns 

några gemensamma drag hos de orter som har haft en befolkningsökning. Vi kan 

konstatera att de studerade orterna tycks ha en speciell prägel och de kategorier som 

identifierats utifrån vårt material är följande: 

• tätorter inom pendlingsavstånd till en annan tätort 

• gränsorter 

• tätorter med turismprägel 

• sjö-, eller skärgårdsnära tätorter 

• tätorter med utpräglad "byanda" 

En tätort kan naturligtvis ha flera av dessa kategorier. En ort som ligger inom 

pendlingsavstånd från en större tätort/stad kan vara attraktiv för boende även genom sitt 

sjönära läge eller sitt rika föreningsliv. Flera kategorier samverkar ofta. 

Utifrån de orter vi har valt att studera närmare kan vi också konstatera att. attraktivitet inte 

bara handlar om att få andra att besöka eller bosätta sig på en plats. Det handlar i lika hög 

grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv. Utan ett 

engagemang från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, 

kommunala och lokala företrädare, riskerar processer och handlingskraftiga initiativ att 

stanna av. 

Förekomsten av eldsjälar och starka sociala nätverk är också viktiga faktorer som har lyfts 

fram både i teorin och i praktiken.  

Förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är:  

• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)  

• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat osv) 

• närhet till arbetsmarknader  

• attraktivt boende (gärna nära vatten) 

• goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem 

och skola, eldsjälar, mm.) 
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1 Inledning 

Den konventionella bilden av befolkningsutvecklingen i Sverige är att de större städerna 

ökar och att befolkningen i mindre orter och på landsbygden minskar. Detta är dock en 

sanning med viss modifikation. Vissa befolkningsmässigt mindre platser och orter har och 

har haft en positiv befolkningsutveckling, även om hemkommunen eller regionen minskat i 

befolkning. Kartan nedan visar befolkningsutvecklingen under 2000-talet och illustrerar att 

det även i mer perifera delar av Sverige finns områden med oförändrad eller ökad 

befolkningstillväxt.  

Karta 1 Befolkningsutveckling under 2000-talet  
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För att kunna uppfylla det politiska målet ” en hållbar utveckling och en god servicenivå 

för kvinnor och män i alla delar av landet”1 är det viktigt med fakta som belyser bl. a. hur 

befolkningsutvecklingen ser ut och hur den fördelar sig i geografiskt avgränsade områden.  

Vi har därför studerat några orter som haft en positiv befolkningsutveckling under en 

längre tid för att se om det går att finna några gemensamma nämnare till denna utveckling.  

1.1 Syfte och avgränsning, metod 

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera orter med en positiv befolknings-

utveckling, som ligger perifert i förhållande till större städer, samt att utarbeta en metod 

som gör det möjligt att vid behov göra återkommande uppdateringar. Ett annat syfte är att, 

mer faktabaserat, kunna svara på den ofta återkommande frågan, ”Kan ni ge exempel på 

orter med befolkningsökning i mer perifera delar av Sverige?”. 

I studien presenteras mellanstora tätorter, 200 – 10 000 invånare, med en genomsnittlig 

befolkningsökning om minst 0,5 procent per år under åren 2000-2010. Vi kommer inte i 

denna studie beröra de orter som har haft en nedgång, oförändrad eller lägre 

befolkningstillväxt än 5 procent under perioden. Orterna som presenteras är 

definitionsmässigt ganska små, men ändå befolkningsmässigt tillräckligt stora, för att det 

ska gå att dra slutsatser utifrån urvalet. Det finns naturligtvis flera mindre orter (under 200 

invånare) och landsbygdsområden i Sverige som också har befolkningsökningar, men 

dessa har inte studerats i denna rapport, jfr tidigare studier som Glesbygdsverket utfört2. 

Tillväxtanalys avser dock att under 2012 göra en kompletterande studie av småorter (orter 

med 50 invånare och däröver)3.  

Med ”attraktiva orter” menar vi i denna studie tätorter med befolkningsökning. Tätorter 

som ligger inom 45 minuters pendlingsavstånd med bil från Stockholm, Göteborg och 

Malmö har undantagits, då de anses ligga alltför nära en storstad. En studie av städer och 

deras tillväxtförutsättningar publiceras separat.4  

Studien avser enbart folkbokförd befolkning, d.v.s. var individen är folkbokförd per 1 

november. Delårsboende undantas således, även om den delårsboende befolkningen kan 

utgöra ett mycket värdefullt befolkningstillskott under vissa delar av året (se bilaga 5).  

Vi har inte heller studerat varifrån de inflyttade kommer. Merparten av befolknings-

ökningen i de olika orterna kan ändå antas vara en omförflyttning inom landet.5 

                                                 
1 Regeringskansliet (2007) En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 

sysselsättning 2007-2013. 
2 Glesbygdsverkets årsböcker, 2006-09 samt rapport augusti 2007 “Kartläggning av strategier för 

att öka befolkningen i kommuner och regioner” 
3 En ny småortsavgränsning ska publiceras av SCB i maj 2012 
4 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys (2011) Städer och 

deras tillväxtförutsättningar – en beskrivning av olika städer och deras olika förutsättningar för 

tillväxt 2011:08 
5 SCB Befolkningsframskrivningar in- och utvandrare 1960-2010 och prognos 2011-2060 
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Tillväxtanalys har statistik fördelad på kilometerruta och 250-metersruta för att kunna göra analyser och 
behöver inte ta hänsyn till administrativa gränser. I denna undersökning har analyserna gjorts med 
kilometerrutor, samt SCB:s tätortspolygoner från 2010. Alla kilometerrutor som skurit en tätortspolygon 
har valts. Det innebär att befolkningsunderlaget för varje tätort egentligen blir större, än vad befolkningen 
i tätorten är, enligt SCB:s beräkningar. Figur 1 illustrerar hur urvalet har gjorts.Figur 1 
Selekteringsexempel, Töcksfors 

 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 görs ett urval av orter med befolkningstillväxt, geografisk avgränsning. 

Utgångspunkten för selektionen är SCB:s tätortsavgränsning. I kapitel 3 ges några exempel 

på  orter som har haft en positiv befolkningsuveckling  

I kapitel 4 görs en beskrivning av attraktivitet som begrepp. I det avslutande kapitlet 

redovisas de frågeställningar som behöver studeras vidare. 

1.3 Samband mellan tillväxt och befolkningsstorlek 

Det finns ett tydligt samband mellan tillväxt och befolkningsstorlek, vilket visas i 
Tillväxtanalys rapporter som beskriver den regionala utvecklingen i Sverige6. Befolk-

ningen i Sverige har under lång tid koncentrerats till storstadsområden, där arbetsmarknad 

och sysselsättningsutbud varit stort och varierat. Samtidigt har många områden i Sverige 

kraftigt minskat sin befolkning, vilket fått konsekvenser i form av skeva befolknings-

strukturer, minskande serviceutbud och ensidig arbetsmarknad. Det finns dock vissa 

områden som uppvisar en annan utveckling Antalet orter som uppvisar en positiv 

befolkningsutveckling utanför storstadsområdena är relativt få, men de finns och kan tjäna 

som exempel på att det finns orter som har en attraktivitet som gör att människor väljer att 

bosätta sig, eller bo kvar, där.  

  

                                                 
6 Se bl.a. Rapport 2010:12 Regional tillväxt samt Rapport 2011:07 – En rapport om 

tillstånd och utveckling i Sveriges FA-regioner. 
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Karta 2 Befolkade kilometerrutor i Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Fortsatt urbanisering 

Sverige har en mycket koncentrerad befolkning. I förhållande till landyta har Sverige den 

sjätte mest koncentrerade befolkningen av OECD-länderna. Den mest koncentrerade 

befolkningen finns i de ytstora länderna Canada, Australien och Island.7 Sverige är också 

relativt stort till ytan. En stor del av landet är inte befolkat överhuvudtaget, vilket karta 2 

ovan åskådliggör. Befolkningen i Sverige har koncentrerats under decenniers tid och det är 

inte troligt att denna trend skulle förändras8. Läs mer om koncentration och tillgänglighet i 

rapporterna om regional tillväxt 20119 och om städer och deras tillväxtförutsättningar.10 En 

generell slutsats är att befolkningskoncentrationen i stort kan likställas med förbättrad 

tillgänglighet och en fortsatt urbanisering av Sveriges regioner, viket borde bidra till 

tillväxt genom minskade geografiska transaktionskostnader och ökad konkurrenskraft. 

                                                 
7 OECD 2009, Regions at a glance  
8 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser -Tillväxtanalys 2009, 2010, 

Rapporter om Regional tillväxt  
9 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys 2011:07, regional 

tillväxt 2011, kap 1.1 
10 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys (2011) Städer och 

deras tillväxtförutsättningar – en beskrivning av olika städer och deras olika förutsättningar för 

tillväxt 2011:08 
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2 Urval av tätorter 

Som tidigare nämnt består urvalet av samtliga, av SCB definierade tätorter i Sverige, i 

storleksintervallet 200-10 000 invånare enligt 2010 års tätortsindelning. Det finns 1838 

stycken tätorter i Sverige och av dessa har 874 haft en positiv befolkningsutveckling under 

perioden 2000-2010. 

Det vill säga 47,5 procent av alla tätorter i storleksintervallet har haft en positiv utveckling 

Det innebär att 52,5 procent har haft en oförändrad eller vikande befolkningsutveckling. I 

denna studie kommer vi endast att fokusera på de tätorter som har haft en positiv 

befolkningstillväxt under perioden.  Av de 874 tätorterna som har haft en befolknings-

ökning har 543 stycken, dvs. 29,5 procent av det totala antalet orter, haft en genomsnittlig 

ökning på minst 0,5 procent per år.  

Under perioden 2000-2009 finns det således 543 tätorter som uppfyller kriterierna: 

• De har en befolkning mellan 200-10 000 invånare. 

• De har haft en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på minst 0,5 procent under 2000-

talet. 

Av karta 3 framgår var tätorterna är belägna. Tätorterna är uppdelade i två kategorier, dels 

de som har haft en befolkningsökning med totalt 5 procent under perioden och dels de som 

har ökat med totalt 10 procent.  
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Karta 3 Tätorter med befolkningsökning 5 procent och över under 2000-talet 
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2.1 Storleksfördelning av tätorter 

Som nämndes tidigare är studien baserad på SCB:s tätortsavgränsning 2010. Sverige har 

enligt den avgränsningen totalt 1940 tätorter. SCB definierar en tätort som ett tätbebyggt 

område med minst 200 invånare där avstånden mellan husen inte överskrider 200 meter.  

Många av tätorterna i Sverige blir ganska små med denna definition. 1230 av tätorterna har 

under 1 000 invånare, vilket motsvarar 63 procent av det totala antalet. 1838 tätorter, eller 

94 procent, har under 10 000 invånare. 

2.2 Andel orter med befolkningstillväxt fördelade per län 

Närheten till större städer har visat sig vara betydelsefull. Urvalet har dock hittills bara 

visat befolkningsökningar över 5 procent, samt i en karta, över 10 procent. Vissa län har 

många orter med befolkningstillväxt, men antalet tätorter i storlekskategorin 200- 10 000 

invånare skiljer sig markant mellan länen. Tabell 1 nedan visar t hur stor andel av dessa 

som har haft befolkningstillväxt. Stockholms län har den största andelen orter med 

befolkningstillväxt på drygt 70 procent. Skåne och Halland ligger också mycket högt med 

omkring 50 procent av tätorterna.  

Tabell 1 Andel tätorter med befolkningsökning över 5 procent under perioden av totalt antal 

orter i storleksklassen 200-10 000.  

 

 Andel orter, % 

Stockholms län 76,3 

Uppsala län 38,5 

Södermanlands län 23,0 

Östergötlands län 27,3 

Jönköpings län 9,0 

Kronobergs län 8,0 

Kalmar län 15,1 

Gotlands län 25,0 

Blekinge län 23,3 

Skåne län 54,5 

Hallands län 51,1 

Västra Götalands län 32,1 

Värmlands län 8,1 

Örebro län 14,0 

Västmanlands län 23,5 

Dalarnas län 11,9 

Gävleborgs län 13,4 

Västernorrlands län 15,3 

Jämtlands län 17,0 

Västerbottens län 17,4 

Norrbottens län 9,4 
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2.3 Tillgänglighet och befolkningsökning 

Den geografiska fördelningen av de selekterade tätorterna är ojämn. För att få en 

uppfattning om vilken roll tillgänglighet spelar för befolkningsutveckling har de placerats i 

ett antal klasser, beroende på geografisk tillgänglighet. Med tillgänglighet menar vi här 

tillgänglighet med bil och till olika orter inom 45 minuter, i detta fall kommunhuvudorter, 

residensstäder och storstäder. Orterna fördelats utifrån en tillgänglighetsanalys, där kartan 

grundar sig på kommunhuvudorter, residensstäder och de tre största städerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö.  

Karta 4 Sverige utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 
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Merparten av tätorterna ligger inom 45 minuters pendlingsavstånd med bil från en storstad 

eller residensstad. Befolkningstillväxten sker således till största del kring och nära de större 

städerna. Endast från två tätorter kan man inte nå en kommunhuvudort inom 45 minuter. 

Dessa är de turistnäringspräglade orterna Hemavan och Funäsdalen. I Bilaga 3 redovisas 

tabeller kring befolkningsstrukturen, som exempelvis de demografiska faktorerna, i de 

olika kategorierna.  

När man ser på samtliga tätorter som haft en befolkningsökning om minst 5 procent 

utmärker sig län med stora städer och deras grannlän. 315 orter, eller 58 procent av de 

selekterade orterna ligger nära någon av Sveriges tre största städer.  

Därför har Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län få eller inga 

tätorter i urvalet, beroende på deras närhet till Stockholm. Det finns dock många orter i 

dessa län som haft en befolkningsökning, då växande tätorter är, som tidigare nämnts, 

främst ett storstadsfenomen. Knappt häften av Sveriges befolkning bor i de tre storstads-

regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg och står för drygt hälften av de totala 

inkomsterna11  

                                                 
11 Daglöneinkomst  
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3 Tätorter med befolkningsökning - 
exemplifiering  

Finns några gemensamma drag hos de tätorter som har haft befolkningsökning under 

perioden? Vi har valt att utifrån ett antal exempel beskriva ett fyrtiotal tätorter som vi 

funnit intressanta att se närmare på. Urvalet baserar sig på de cirka 70 orter som inte är 

storstadsnära. (se bilaga 1) Det slutliga urvalet har begränsats till exempel på orter som 

ligger perifert i förhållande till en tätort/storstad, eller som vi på annat sätt har bedömt 

intressanta (se bilaga 2).  

3.1 Ortsexempel 

Nedan ges några exempel på orter som av olika skäl ökat sin befolkning. 

3.1.1 Tjautjasjaur – pendlingsort med stark bykänsla 

Tjautjasjaur är en tätort i Gällivare kommun, Norrbottens län, med en folkmängd på 234 

invånare år 2010.  

Byn klassades som tätort 2005 och hade då 216 invånare,. Här är medelåldern idag 29 år 

och det finns en kö av unga människor som vill bosätta sig i byn. Att åka med bil söderut 

till Gällivare tar ca 45 minuter längs den nyligen upprustade vägen. Det största problemet 

är bristen på bostäder och brist på tomter. Då byn ligger vackert belägen vid sjön 

Tjautjasjaure finns en efterfrågan på strandnära boende, vilket förutsätter dispenser från 

gällande strandskydd. När kommunen nu ser över sin översiktsplan och pekar ut områden 

för landsbygdsutveckling hoppas man kunna lösa den delen och få tillgång till mer 

attraktiv tomtmark för permanent bebyggelse. 

Ingen kommersiell service finns; ”det var nästan skönt när affären lades ner, så vi slapp 

vara köptrogna”. Underlaget var för litet för att affären skulle kunna ha ett brett sortiment 

och priser som konkurrerade med affärerna i Gällivare. Däremot finns barnomsorg och 

skola vilket gör det attraktivt för barnfamiljer att bosätta sig i byn.  

En pendlingsort har behov av förskola, men inte nödvändigtvis av en affär, då det kan vara 

svårt att vara köptrogen en mindre affär med begränsat varusortiment. Enligt studier som 

bl. a Tillväxtverket12 gjort, lyfts fram att dagligvaruhandeln under den senaste tiden 

genomgått mer storskalighet och geografisk koncentration och att dessa 

koncentrationstendenser även är ett uttryck för ett förändrat konsumentbeteende som 

kräver ett större och billigare varuutbud. 

Sammanhållningen stärks genom gemensamma fester, ett eget dansband, fotbollslag, en 

årlig festival mm. Flottkalaset i Tjautjas har lockat en allt större publik år efter år. Det har 

också kunnat ge arbetstillfällen i form av feriearbeten till byns ungdomar. En inflyttad 

eldsjäl, Daniel Wikslund, med rötter i byn, har betytt mycket för marknadsföringen av byn, 

då Flottkalaset lockade många musiker och besökare från hela landet.  

Nästan alla i byn arbetar åt LKAB, både som anställda och som egenföretagare. När 

Aitikgruvan nu byggs ut för att nå en fördubblad kapacitet 2014 kommer det att innebära 

förändringar som ger framtidstro och förhoppningsvis ökad inflyttning. Kommunen ska 

                                                 
12 Tillväxtverket 2010, Konsumtion och handel, rapport 0068 
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tillgodose behovet av bostäder, både inom centralorten och i närliggande byar. Boliden är 

med sina drygt 400 anställda i Aitikgruvan kommunens största private arbetsgivare. 

I Gällivare kommun har befolkningen minskat med 3,42 procent under den senaste 

femårsperioden. Totalt uppgår folkmängden till 18 425 personer 2010. 

Gällivare kommun har tagit fram en vision Arktisk småstad i världsklass”, där fokus bl.a. 

ligger på känslan av att göra längtan till verklighet, hitta och förstärka platsens själ, folkliv, 

positivt bemötande, stärka unika värden, samverkan, spektakulärt, för olika målgrupper, 

med framtidstro.  Under visionsarbetet har bl. a noterats medborgarnas egen attityd till 

varandra och Gällivare är en faktor som rankats högt, liksom kultur, levande centrum, 

galleria och bio. Samtidigt efterfrågas en stark näringslivsutveckling. 

3.1.2 Töcksfors – gränsort med stark handel och arbetspendling över 
nationsgräns 

Töcksfors är en tätort i Årjängs kommun, Värmlands län med en folkmängd 2010 på 1158 

invånare. Töcksfors är centralort för kommunens västra delar och är beläget drygt fem 

kilometer från norska gränsen, tio mil från Oslo och tolv mil från Karlstad. Orten har 

många industrier inom bland annat kablage-, precisions- och pappersbranscherna.  

Inom en radie av 10 mil bor nära 2 miljoner människor, varav 80 procent bor på den 

norska sidan. I Norge läggs pengar på att bygga ut vägen och nya E18 kommer att vara 

klar 2012. Då kommer det att ta 60 min med bil från Oslo till Töcksfors som är Oslos 

närmaste gränsstation. Samhället, som passeras utmed E18, ligger i ett varierat landskap 

med skogar, sjöar och områden med öppet landskap vid Dalslands kanals nordligaste del. I 

Töcksfors finns det två slussar med totalt 10,1 meters nivåskillnad vilka leder upp till sjön 

Töck som är belägen 110,2 meter över havet. Detta är Sveriges högst belägna sjö- och 

kanalled som har förbindelse med havet. En gästhamn finns i Sandviken, som ligger i den 

norra änden av sjön Stora Le, vilken sträcker sig både in i Norge och cirka 70 kilometer 

söderut till dals Ed i Dalsland. Väster om Töcksfors längs gränsen mot Norge stiger 

terrängen från dryga 100 meter och når som högst närmare 300 meter över havet 

Här ligger ett 28 000 kvadratmeter stort köpcentrum inriktat på gränshandlande norrmän 

som invigdes i oktober 2005. Det ska byggas ut med ytterligare 12 000 kvadratmeter med 

start hösten 2011. Dessutom håller ytterligare ett handelsområde, Lindudden, på att 

anläggas som planeras få en handelsyta på 58 000 kvadratmeter. Första etappen, 22 000 

kvadratmeter, invigs våren 2012 och flera nya sjönära bostadsområden planeras, bland 

annat på Prästnäset där det ska uppföras 50 villor och 40 lägenheter. I Ärttjärn strax 

utanför Töcksfors ska det också byggas ett stort antal nya bostäder. Båda byggprojekten 

inleds under 2011. De lokala idrottsföreningarna Töcksfors IF och Örje IL invigde i januari 

2007 en gemensam skidanläggning, Kjølen sportcenter, bestående av bland annat ett 2,5 

kilometer långt konstsnöspår. Skidanläggningen ligger utmed E18, på den svensk-norska 

gränsen. Det finns även planer på en fotbollshall vid Hagavallen i Töcksfors. 

En ny tre- och fyrfilig sträcka av E18 mellan Töcksfors och Hån invigdes 2008. Under 

2011 inleds även byggnationen av en ny svensk tullstation vid Riksgränsen längs E18. 

När verksamheten vid de två bruken nedlades 1950 innebar det ett svårt slag för orten, och 

först i början av 1960-talet kom en vändning med en del nya industrier, bland andra TVAB 

(Töcksfors Verkstads AB). Den utvecklingen har sedan fortsatt med företag som 

Westbaltic Components (precisionsplåttillverkning), Nokalux (tillverkning av armaturer) 

och Norbag (påstillverkning). Även flera norska företag som Flexit (tillverkning av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlstad
http://sv.wikipedia.org/wiki/E18
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalslands_kanal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sluss
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ventilationsutrustning), Con-Form (tillverkning av våtrumsmoduler) och Omapor 

(tillverkning av cellplast) har etablerat sig i Töcksfors under de senaste åren. De många 

tillverkningsföretagen har satt orten på kartan och det görs jämförelser med Gnosjö. De 

senaste åren har alltså även handeln växt kraftigt och tack vare gränshandeln har Töcksfors 

numera inte mindre än fyra större livsmedelsbutiker samt ett köpcentrum. Det finns även 

ett antal butiker i centrum samt flera matställen.  

Kommunens landsbygdsrådgivare och klimat- och energirådgivare att flyttar under hösten 

2011 ut sin verksamhet från kommunhuset till andra ställen i kommunen. Syftet med 

projektet är att nå ännu fler medborgare med information.  

3.1.3 Skattungbyn- en tätort med kompetens och sammanhållning 

Skattungbyn ligger i Orsa kommun, Dalarnas län, och har en folkmängd på 295 invånare 

2010-12-31. Skattungbyn ligger vackert belägen i Siljansringens sluttning med utsikt över 

vida skogar, sjön Skattungen och Ore älv. Byn ligger 15 kilometer från Orsa och 32 från 

Mora.  ”Här finns en medveten strävan, ett stort lokalt engagemang och en relation mellan 

invånarna som gör att det finns en stark lokal organisering när ett problem, eller en fråga, 

måste lösas. Det finns även många olika sorters kompetenser som kan samverka när det 

behövs, exempelvis när man bestämde sig för att bygga en ny vattentäkt. Man ”vet om 

varandra” och det behövs inga speciella utvecklingsprojekt eller processer.”13 

Byn har också en lanthandel, Skattunge Handel, som är en kooperativt ägd lanthandel med 

tre personer anställda, en ekologisk inköpsbutik som drivs ideellt av föreningens 

medlemmar, en bytesbutik (även kallat freeshop eller gratisbutik), bybastu, äldreboende 

och service, eget dagis, samt friskola (byborna startade en friskola när den skolan skulle 

läggas ner). I Skattungbyn ligger Sveriges äldsta bevarade baptistkapell.  

Varje år under sommaren arrangeras även inspirationsfestivalen, en avgiftsfri, drogfri, 

barnvänlig och miljövänlig festival med allt från musik, dans, mat, måleri, till olika 

filmvisningar, workshops och föredrag. På den alltid uppdaterade Skattungeportalen kan 

man läsa om vad som händer i byn. Det finns tom en lista på affären där man kan anteckna 

sig för samåkning. Mora Folkhögskola bedriver en kurs i byn om odlingskonsten. 

Grundaren av Skattungekursen är Kåre Olsson, känd eldsjäl boende i byn.14 

EM i orientering 2012 kommer att äga rum i Skattungbyn, då orten har geologiska 

formationer och en bra organisation som passar det stora evenemanget. 

3.1.4 Hemavan – en utpräglad turistort 

Hemavan ligger i Storumans kommun, Västerbottens län och har en folkmängd om 222 

personer 2010. Hemavan ligger mitt i Lapplandsfjällen, 99 minuter med flyg till 

Stockholm, 4 timmar till Umeå och Östersund men bara en timme från Mo i Rana, Norge. 

Hemavan ligger vid E12, cirka 150 kilometer nordväst om centralorten Storuman och cirka 

19 kilometer väster om Tärnaby. Till norska gränsen är det omkring 40 kilometer och till 

närmaste norska stad Mo i Rana omkring 100 kilometer. Sex dagar i veckan går det 

direktflyg mellan Arlanda och Hemavans flygplatser, vilket gör att man från Stockholm 

kan färdas till Hemavan på mindre än två timmar. 

                                                 
13 Kåre Olsson Skattungbyn 
14 Läs mer: www.skattungbyn.se 
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Hemavan är till sina centrala delar ett låglänt område intill sjöarna Ahasjön och 

Tängsvattenluspen. Kring Hemavan utbreder sig en mäktig fjällvärld med toppar på 

omkring 1 700 meter i Norra Storfjället, Södra Storfjället och Artfjället.  

Hemavan är främst en turistort, som såväl sommar som vinter lockar många människor till 

besök till fots eller på skidor i fjällvärlden. Den alpina skidsporten står högst på listan för 

Hemavanturisterna och IK Fjällvinden är en stor alpin skidklubb i Tärnaby som tränar och 

tävlar i Ingemarbacken och Anjabacken. I Hemavan börjar också Kungsleden, en 

vandringsled på omkring 400 kilometer, som har sin andra ändpunkt i Abisko. En ny led, 

10 km, Drottningleden, invigdes 2003 av drottning Silvia och sträcker sig mellan Hemavan 

och Laisaliden. 

I Hemavan finns flera hotell och lägenheter och stugor att hyra. Fjällparken erbjuder en 

restaurang längt upp i den stora "guldbollen", med en unik utsikt över fjällvärlden, en 

fjällbotanisk trädgård som visar de flesta i fjällvärlden förekommande örter och blommor 

samt Naturrum med information om Vindelfjällens naturreservat. Det finns även en 

linbana med möjligheter att ta sig upp på fjället.  

Utflyktsmål i närheten av Hemavan är Joesjö och Ruttjebäcken med sina erosionsbranter. 

Hemavan är även ett område där svenska militären varje år håller vinterövningar som 

erbjuds till de tre försvarsgrenarna.  

Storumans kommun har negativa flyttnings- och födelsenetton, men enligt kommunens 

vision i Strategisk plan för utveckling av turismen, antagen av kommunfullmäktige i juni 

2010, ska Hemavan- Tärnaby utvecklas till ett av Sveriges främsta områden för fjällturism 

året runt. Östra delen av Storumans kommun ska utvecklas till Lapplands främsta område 

för skogsturism.  

I Hemavan och Tärnaby byggs det och flera gruvor ligger långt framme i sin etablerings-

process, bioenergin och vindkraften utvecklas. Storumans kommun är mitt uppe i en 

utvecklingsfas som har stor betydelse för hela regionen. ”Utmaningarna vi står inför håller 

på att ändras från en kamp mot avfolkning och avveckling, till utmaningen att klara 

företagens behov av arbetskraft med rätt kompetens samt bostäder för de som flyttar till 

kommunen”. 

3.1.5 Blekinge – nära mellan tätorterna  

I Blekinge är det nära mellan tätorterna. Man kan leva på landet och jobba i staden. Eller 

tvärtom. Man kan bo stort eller smått, havsnära eller mitt i skogen. Man behöver sällan 

kompromissa mellan fritid, jobb, skola, barnomsorg, föreningsliv och boende. Som turist 

kan man ta del av hela regionens utbud utan att behöva byta inkvartering. 

 ”Vi som bor här kan pendla genom hela länet på samma tid som det tar för storstadens 

förortsbor att ta sig till och från jobbet”.15 

Blekinge har fem kommuner med cirka tre mil mellan varje kommuncentrum. I varje 

kommun finns ett antal tätorter som ökat sin befolkning under 2000-talet, varav samtliga 

kan betecknas som pendlingsort och kustnära boende.  

Karlskrona anlades 1680 för att inhysa den svenska flottan och spåren efter detta är så 

många och välbevarade att örlogsstaden idag är ett av Unesco:s världsarv. Framsynta 

satsningar inom nätverket TelecomCity har skapat en internationellt ledande 

                                                 
15 /www.blekinge.se/ 
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utvecklingsmiljö med fokus på telekommunikation. Här finns också Blekings Tekniska 

Högskola. BTH har även filialer i Karlshamn  

Ronneby finns omnämnd redan på 1200-talet. Den anrika kurortsanläggningen Ronneby 

Brunn är idag en av Europas största och modernaste hotell- och spaanläggningar. Alldeles 

intill ligger Soft Center, ett utvecklingscentrum med företag, utbildning och forskning 

inom IT under samma tak.  

Sölvesborg har gamla anor. Själva stadskärnan återspeglar fortfarande den medeltida 

köpstaden. Kommunen har många livskraftiga småföretag. Jordbruket, fisket och 

pälsdjursnäringen dominerar och hamnen tillhör de mer livaktiga i regionen. 

3.1.6 Dalarna – byar med varumärke 

Dalarna har ökat sin befolkning sen 2007 och i Dalarna finns flera tätorter som haft 

befolkningsökning under 2000-talet. Häradsbygden, Insjön, Tällberg i Leksands kommun; 

Norr Amsberg i Borlänge kommun; Nusnäs, Vattnäs, Venjan i Mora kommun; Persbo i 

Ludvika kommun; Skattungbyn i Orsa kommun; Sälen, Transtrand i Malungs kommun; 

Vika i Faluns kommun och Åsen i Älvdalens kommun är exempel på sådana tätorter. 

Dalarna har haft ett positivt flyttnetto under nio år i rad, men med ett negativt 

födelsenetto,(und. Borlänge och Faluns kommuner). Dalarnas tätorter uppvisar i många fall 

ett rikt kulturliv med återkommande aktiviteter och traditioner kring bl. a jul- och 

midsommarfirande, marknader och liknande. En stark identitet präglar dessa orter och de 

har även ett starkt varumärke, ex Tällberg, Nusnäs, m fl. Det finns ett starkt samspel 

mellan kultur och turism som man har tagit till vara och därmed också skapat 

affärsmöjligheter. 

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svensk Handel och American Express 

presenterade 2009 års version av "Besöksnäringen i Sverige"16 Rankingen som ligger till 

grund för rapporten bygger på en sammanvägning av varje kommuns styrkor inom 

besöksnäringens olika delar17. De delar som ingår i denna sammanvägning är följande nio 

variabler: 

• Antalet gästnätter per invånare  • Andelen utländska gästnätter 

• Antalet fritidshus per invånare  • Antalet campinggästnätter per invånare 

• Antalet båtnätter per invånare  • Restaurangnäringens omsättning 

• Hotell- & Campingnäringens omsättning • Drivmedelsomsättningen 

• Detaljhandelns omsättning  

                                                 
16 SHR (2009) Besöksnäringen i Sverige – Kommunindex 2009 topp 100” 
17 Den metod som ligger till grund för uträkningarna i rapporten har både för- och nackdelar. En 

fördel är att det är ett relativt enkelt sätt att räkna på som är lätt att kontrollera. Den stora fördelen 

är dock att det inte är någon enskild bransch som bestämmer vilken kommun som är ”bäst”, utan 

en sammanvägning görs av många olika branscher i varje kommun. Metoden lyfter också fram 

kraften och betydelsen av besöksnäringen i mindre kommuner som i absoluta tal aldrig kan nå 

omsättningen i storstäderna. Möjliga nackdelar är att storstäderna till viss del missgynnas när man 

utgår från en indexering med befolkning som grund. Stockholm och Göteborg har betydligt större 

befolkning än övriga kommuner i landet och får således svårt att nå första plats när det gäller (till 

exempel) antalet gästnätter per invånare. Detta trots att de i absoluta tal omsättningsmässigt vida 

överstiger orter som Åre och Strömstad. 
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I rapporten presenteras en rankinglistan på kommuner. Glesbygds- och inlandskommuner 

dominerar listan. Dalarna har tre kommuner bland de tretton bästa. Band de övriga 

kommunerna kan nämnas Strömstad, Åre, Malung/Sälen, Tanum, Härjedalen.  

Besöksnäringen kräver förutom en attraktion, även turistföretagare som erbjuder turisterna 

produkter som de vill betala för. 

3.1.7 Ön Lovund, Norge – vände den negativa utvecklingen 

Lovund är en av flera öar i Luröys kommun vid Helgelandskusten i Nordland fylke. 

Luröys kommun har som helhet befolkningsminskning, men ön Lovund har under 

perioden 2000-2007 haft en befolkningsökning med 21,8 procent. 

Exemplet Lovund visar att mindre, avsides belägna ställen, kan framstå som attraktiva 

boendemiljöer när man samtidigt med att etablera intressanta arbetsplatser också lägger 

grund för ett gott lokalsamhälle att bo och leva i. I likhet med de flesta ö-samhällena på 

Nordlandskusten var befolkningen sysselsatt med traditionellt fiske och lite jordbruk.  

Lovund var för tio år sedan i likhet med många andra kust- och ö-samhällen längs 

Nordlandskusten utsatt för befolkningsminskning beroende på nedgången i fiskerinäringen. 

Det som skiljer Lovund från utvecklingen i andra ö-samhällen under 1960-70 talet är att 

lokalsamhället har lyckats vända en negativ närings- och befolkningsutveckling till tillväxt 

och optimism. Med utgångspunkt i utvecklingen av laxnäringen har man på ön lyckats 

etablera flera livskraftiga företag som haft en ansenlig tillväxt både i omsättning och i antal 

sysselsatta. Exempel på detta är Nova Sea och Kystinkubatoren AS. 

I en rapport
18

 från NIBR 2008 berättar forskarna Knut Bjoern Stokke, Kjetil Soerlie m fl. 

om hur Lovund lyckades vända utvecklingen. De kom fram till att det framförallt krävdes 

tre faktorer; eldsjälar, relationer och samverkan mellan lokal utveckling och 

näringslivsutveckling. 

• Eldsjälarnas betydelse 

Betydelsen av eldsjälar, igångsättare, betonas. Personer som haft vilja och mod att ta risker 

knutna till näringslivsetableringar har varit helt avgörande för utvecklingen. Det är också 

viktigt att dessa eldsjälar får ett tillräckligt handlingsutrymme att ”glöda” i.  

• Nätverkens betydelse 

Föst betonas de interna relationerna, d.v.s. att flera eldsjälar på Lovund har dragit åt 

samma håll och varit stöd för varandra. Därefter de externa relationerna till centrala aktörer 

utanför Lovundmiljön, exempelvis fylkeskommunen, Innovasjon Norge, samt Hegeland 

sparebank och Nordlandsbanken. 

• Symbiosen mellan näringsliv och lokalsamhälle  

Näringsliv och lokalsamhälle har gemensamt intresse av att framstå som attraktiva. Båda 

har behov av mänskliga resurser dels som boende och dels som arbetskraft.  

 

                                                 
18 NIBR-rapport 2008:5 Steds- og naeringsutvikling på Lovund-fra krise till suksess; NIBR =Norsk 

Institutt for by-og regionforskning 
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4 Attraktivitet 

Vad är det som gör att människor överhuvudtaget bestämmer sig för att flytta? I Bilaga 4 

finns en översiktlig genomgång av teorier som behandlar migration och pendling och som 

kan kopplas till nedanstående kapitel om attraktivitet. Frågan om vad som präglar en 

attraktiv ort har många svar. Det kan konstateras att attraktivitet kan uppfattas och tolkas 

på ett otaligt antal sätt beroende på kontext och behov. Nedan följer en kort genomgång av 

begreppet attraktivitet utifrån olika perspektiv. Genomgången är inte fullständig utan ska 

ses som en exemplifiering av begreppet. 

Det finns ingen entydig och klar definition av ordet. I flertalet av de regionala tillväxt- och 

utvecklingsprogrammen förekommer formuleringar om att skapa eller bevara den 

attraktiva orten, regionen, boendet och företagsmiljön. En orts attraktivitet kan handla om 

flera aspekter, exempelvis om den är attraktiv för att locka till sig individer för boende 

eller som besökare, lokalisering av företag, satsningar av kapital eller för att dra till sig 

kompetens. Då handlar det troligen om olika förutsättningar eller kombinationer av dessa. I 

den här studien fokuserar vi på individen och individens val att folkbokföra sig på orten. 

Ordets betydelse är till mångt och mycket en subjektiv värdering som bygger på den 

enskilde individens preferenser, värderingar och tidigare upplevelser. Att vara attraktiv 

förutsätter att andra attraheras av exempelvis orten, företaget eller regionen. Attraktions-

begreppet kan även användas normativt exempelvis i skyltar som hänvisat till platser som 

anses attraktiva utifrån ett naturhistoriskt eller kulturellt perspektiv.  

Vad som menas med attraktivt är också beroende på i vilken kontext begreppet 

förekommer. Ur ett kommunalt perspektiv kan det handla om att hävda sig i konkurrens 

med andra kommuner. Det gäller att attrahera företag och investeringar till kommunen och 

att locka till sig nya invånare och kanske eventuella turister 19 

Närheten till vatten lyfts ofta fram som ett exempel på en av de faktorer som ett attraktivt 

boende ska ha. Men, även om vatten framhävs som ett viktigt inslag, visar all aktuell 

forskning att det snarare handlar om det som passar bäst in i familjens eller individens 

livssituation. Ofta handlar det om trygghet, vård och omsorg, närheten till skolor och 

förskolor, service och kommunikationer20. 

Attraktivitet för det enskilda hushållet eller individen vid val av bostadsort kan exempelvis 

vara en fungerande arbets- och bostadsmarknad eller goda utbildningsmöjligheter. Men det 

kan också vara faktorer som kultur, natur och fritidsaktiviteter som värderas som 

värdefulla av individen och bidrar till att orten upplevs som attraktiv. Släktskap, ex att man 

är född på orten kan ha betydelse vilket visas i studier av hemvändare och aktiviteter för att 

locka hem dessa21  

Politiken 

Utifrån ett politiskt perspektiv bör politiken dels definiera begreppet attraktiv stad (eller 

ort) dels göra avgränsningar och prioriteringar utifrån de offentliga resurser som står till 

                                                 
19 Olsson & Nilsson (2005). 
20 Boverkets lägesrapport 2011; Planering, byggande och boende 
21 GBV (2007) ”Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner och regioner” 

2007 
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förfogande med utgångspunkt från samhället och invånarnas intresse22. Det vill säga vad 

vill man göra attraktivt för vem?  

Ett antal faktorer lyfts fram som var och en för sig eller tillsammans bidrar till att en stad 

(eller ort) kan upplevas som attraktiv.  

Tillgång till natur 

Utbyggda infrastruktursystem 

Tillgång till och en god service 

Tillgång till kompetent personal och god kvalitet på skolor och högskolor 

Kultur och trygghet samt socialt kapital  

Uttryckt i andra termer kan det även beskrivas som tillgång till fysiskt kapital, realkapital, 

humankapital, hälso/socialkapital, kulturellt utbud, trygghetskapital, relationskapital.  

Enligt Charles Laundry, författare till ”The creative city: A toolkit for urban innovators” 

behövs visa framgångsfaktorer för att en ort ska få ett varumärke, där igenkännelse, 

trovärdighet och unik karaktär är centralt. 

Laundrys recept på framgångsfaktorer gäller städer, men skillnaden mellan landsbygd och 

stad är mindre än likheterna  

Det behövs: 

Visionära personer – eldsjälar 

Politisk vilja och ledarskap 

Social och kulturell mångfald 

Dynamisk organisationskultur genom nätverk 

Tillgång till byggnader och områden för kulturändamål 

 

Vad är det som främjar attraktivitet förutom det geografiska och historiska perspektivet? 

Enligt professor Lars Westin, Umeå universitet, är det mångfald som främjar och stärker 

näringsbredd, kulturutbud, branschkluster m.m. Ensidighet är mer sårbart. Närhet som 

sänker kostnader, naturtillgångar exempelvis i form av stränder som ger en attraktiv 

boendemiljö är andra attraktionsfaktorer. Infrastruktursatsningar kan ge både positiva och 

negativa konsekvenser, att satsa på en väg åt ett håll, betyder också att det är enklare att 

åka därifrån, d.v.s. det kan ge olika utfall beroende på länkens utformning. 

Vidare betonar han att viktiga faktorer som främjar attraktivitet är att det ska finnas 

möjlighet att bygga upp tillgångar och förmögenheter i regionen. Nybyggnation betonas 

som viktigt och attraktivitet påverkas av både estetik, läge och utbudet av fastigheter. 

Mötesplatser är en annan viktig del, för om mänskliga möten kan skapas där erfarenheter 

och perspektiv byts, kan saker hända. Utgångspunkten är att skapa attraktivitet i det lilla 

och lokala, en lokal attraktivitet skapar regional attraktivitet23. 

  

                                                 
22 Andersson (1998) Byggforskningsrådet 
23 RUS 2008 Kunskap och dialog, regionförbundet Örebro, sammanfattning av seminarium 080610 
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Individen 

När det gäller inflyttning till en ort ligger det avgörande beslutet alltid hos individen. 

Utöver själva flyttbeslutet finns en mängd faktorer som påverkar valet. Niedomysl24 har 

genomfört intervjuer med flyttare för att skapa sig en bild av hur de resonerade när de 

valde ort att flytta till.  Han har kategoriserat svaren utifrån tre nivåer:  

• Behov, som är basen och avser de grundläggande faktorerna som måste vara uppfyllda 

för att platsen ska överhuvudtaget ska komma ifråga. Det handlar om faktorer såsom 

en trygg och säker bostad. 

• Krav, det är faktorer som inte här förhandlingsbara utan ska vara uppfyllda (skall krav) 

• Preferenser, som kan vara faktorer som ”är det lilla extra”  

 

Figur 2 Konceptuell modell för attraktiva platser  

 

Källa: Niedomysl 

Ju större förutsättningar en plats har att uppfylla dessa tre kriterier, ju större är platsens/-

ortens attraktivitet. Med utgångspunkt att olika grupper i samhället har olika behov, krav 

och preferenser kan modellen användas för att underlätta analyser av attraktivitet. 

Attraktivitet brukar alltför ofta endast förknippas med preferenser och ”mjuka” värden, 

men som illustreras i modellen utgör de endast en del. Sammanfattningsvis menar 

Niedomysl att en plats attraktivitet bestäms till stor del utifrån vilka krav och preferenser 

individerna har. I debatten om attraktivitet och mobilitet har det funnits en tendens att 

fokusera på pyramidens topp, dvs. personliga preferenser. Samtidigt är det svårt att bortse 

                                                 
24 Niedomysl, T. 2010, Towards a conceptual framework of place attractiveness: a migration 

perspective. Geografiska Annaler:Series B, Human Geography 92 (1) 97-109. 
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från att det är viktigt att en plats kan uppfylla grundläggande behov och krav innan en flytt 

kan aktualiseras. Exempelvis är tillgången till arbete och försörjning fortfarande viktigt, 

särskilt för långväga flyttare. 

Ett exempel på hur våra värderingar förändrats är en studie som är genomförd av KTH där 

ett statistiskt urval av boende i Ystads kommun tillfrågats om deras motiv för att flytta till 

Ystad, samt se om deras motiv förändrats över tid. De intervjuade var indelade i tre 

grupper:  

1  de som flyttade till Ystad före år 1970  

2  de som flyttade in mellan åren 1970-1989  

3  de som flyttade in efter år 1990.  

I den första gruppen var det cirka 60 procent som uppgav arbete som huvudmotiv till 

flytten. Den siffran sjunker med tiden och i den grupp som flyttade till Ystad mellan 1970 -

1989 var det endast 40 procent där arbete var huvudanledningen. Endast 20 procent av den 

sista gruppen hade arbete som huvudsyfte för att bosätta sig i Ystad. Detta tyder på att med 

tiden är det andra variabler som väger tyngre i val av bostadsort. Men både ”närhet till stor 

arbetsmarknad” och ”studier och utbildning” rankades relativt högt, oavsett när man hade 

flyttat till Ystad. Livsmiljökvaliteter var dock den variabeln som framhölls som viktigast25. 

Förbättrade kommunikationer har inneburit möjligheten att i allt högre grad separera arbete 

och boende. Konsekvensen har blivit att vi i genomsnitt pendlar allt längre till 

arbetsplatserna. Vårt omland har blivit allt större. Samtidigt hävdas att i vår globaliserade 

värld blir lokal förankring och lokal identitet allt viktigare. När hotell, restauranger och 

butiker blir allt mer lika, får den lokala kulturen en allt viktigare roll för att särskilja 

orterna.26 

Företag och kapital 

I det gamla industrisamhället var platsbundna tillgångar som skog, vatten, malm, 

jordbruksmark och den fysiska infrastrukturen viktig för utveckling av en stad. Företagen 

var ofta geografiskt bundna till en plats, där arbeten fanns och dit flyttade människorna. I 

det postindustriella samhället är det till viss del förändrat. Nu är kännetecknen ökad rörelse 

både hos människor och hos företag. De framväxande företagen är ofta ”rotlösa” i den 

bemärkelsen att de inte är lika bundna till en geografisk plats Parallellt med denna ökade 

geografiska rörlighet uppvisar företag inom modern teknologi-, informations-, utbild-

nings- och tjänsteproduktion också en annan karaktäristisk skillnad i jämförelse med 

traditionellt näringsliv. Det fasta kapitalets storlek är generellt mindre27. 

Här är det istället det rörliga kapitalet som är den viktigaste tillgången och det handlar om 

att attrahera ”rätt” person som kan bidra till företagets utveckling. Ur företagets perspektiv 

handlar det inte bara om att hitta den plats som är optimal för att producera så effektivt 

som möjligt utan också om att välja den lokaliseringsort som är attraktiv för den typen av 

anställda som företaget söker. På motsvarande sätt har rörligheten ökat hos individerna. 

                                                 
25 Olsson (2005) ”Bilden av Ystad – En studie av värderingar kring Ystads bebyggelsemiljöer” 

Stockholms Tekniska Högskola. Rapport 
26 Cars (2006)” kultur, turism och stadsattraktivitet” KTH Institutionen för samhällsplanering och 

miljö 
27 Cars (2006)” kultur, turism och stadsattraktivitet” KTH Institutionen för samhällsplanering och 

miljö 
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Sammanfattningsvis kan man säga att tidigare flyttade vi som individer och arbetskraft till 

arbetena medan nu flyttar företagen till arbetskraften.  

Kommun och region 

Attraktionskraft är ett centralt begrepp för kommuner och regioner/län när det gäller 

arbetet med att bredda befolkningen. Med utgångspunkt i de program som gåtts igenom 

inom ramen för Glesbygdsverkets kartläggning år 2007 kan de argument som förs fram i 

olika kommunala program, webbplatser och regionala program grupperas i tre grupper. De 

är:  

 argument relaterade till naturgivna förutsättningar,  

 argument relaterade till arbete, försörjning och utbildning  

 argument relaterade till boende, fritid och rekreation.  

Den frekventa användningen av begreppet attraktivitet gör det intressant att ställa frågor, 

såsom vems perspektiv på attraktiviteten det är som förs fram? Är det attraktivitet för de 

som redan bor i kommunen som lyfts fram? Har undersökningar gjorts om vad som är 

attraktivt för potentiella grupper av inflyttare? Reflektionerna som görs och frågorna som 

uppkommer leder till tanken om att de beskrivningar som finns i program, på webbplatser 

och i marknadsföring exkluderar grupper i samhället som kanske är en viktig potential för 

inflyttning. 28. 

Jan Evert Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola, anför att ”diskussionen av 

befolkningsutvecklingen i olika regioner måste föras under betraktande av två aspekter – 

ur boendesynpunkt samt växtkraften i regionens näringsliv. Han visar i sin studie Det nya 

Sverige – regionala mönster vid övergången från industrisamhälle till informations-

samhälle att attraktiviteten ur boendesynpunkt betyder mer för inflyttningen till en region 

än vad dynamiken i näringslivet gör. Medan regional .dynamik i det gamla industri-

samhället kopplades till ett starkt näringsliv så utgör numera attraktiva boendemiljöer en 

viktigare resurs i informationssamhället. 

Nätverken 

Ur ett regionalt perspektiv brukar nätverk/samverkan nämnas som en viktig del för att 

bygga regional attraktion. Ökad kunskap kring nätsverkssamverkan och hur företag och 

samhälle fungerar i ett nätverkssammanhang framhålls som viktigt. Nätverksteori är i 

första hand utvecklad för företagsekonomisk teoribildning, eftersom teorin tar fasta på hur 

sociala processer utvecklas där lojalitet och gemensamma intressen är viktiga för att driva 

nätverken framåt.  I denna kontext blir socialt kapital en viktig parameter.29  

Bengt Johannisson menar att man kan se platsen som en arena där ekonomiska och sociala 

krafter konstruktivt kan sambrukas till nytta för hållbar lokal utveckling och indirekt till 

nytta för regionen och hela samhället. Ofta finner de näring i det lokala föreningslivet, 

många gånger kopplat till idrottsrörelsen. På vissa platser har denna byggt raffinerade 

allianser med det lokala näringslivet. Geografisk och social närhet i den lokala ekonomin, 

liksom det ”nätverkande” som stimuleras, innebär att insikt om det platsspecifika, den 

                                                 
28 GBV (2007) ”Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner och regioner” 

2007 
29 E Ekstedt, L-E Wolvén (2003) ”Relationsbyggande för ekonomisk utveckling” ALI, ITPS, 

Mitthögskolan 2003:15 M-L Von Bergmann-Winberg ”Attraktivitet och samverkan på lokal nivå” 
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kunskap som är unik och svår att kopiera och ersätta, blir särskilt djup och bred, 

överblickbar. Kunskapskapital och socialt kapital är alltså i en djupare mening 

”relationistiska”. En konsekvens av detta är att kunskapskapital och socialt kapital, i 

motsats till finansiellt kapital, växer genom att brukas. Detta kan bida till att orten/ platsen 

eller regionen uppfattas som attraktiv. 

Studien om den norska ön Lovund och studier av våra svenska ”attraktiva orter” kan visa 

på samma eller liknande framgångsfaktorer, d.v.s. förekomst av eldsjälar/ igångsättare, 

politiskt mod och vilja att satsa på dessa samhällsentreprenörer, inflyttare som berikar och 

utvecklar, samt förekomsten av goda nätverk, både mellan människor och även mellan 

olika samhällsnivåer samt mellan ideell, offentlig och privat sektor. Tillgång till 

samlingslokaler, bystugor/mötesplatser eller liknande för fester, kursverksamhet, 

kulturändamål, etc. är också viktig en förutsättning för en bys sammanhållning30. I 

betänkandet av utredningen om allmänna samlingslokaler31framhålls att det är angeläget att 

det i varje lokal miljö finns en samlingslokal som främjar den sociala samvaron, oavsett 

om det är i en by på landet eller i en stadsdel i en större stad. 

I kommande Tillväxtfakta år 2012 kommer begreppet attraktivitet att diskuteras vidare.   

                                                 
30 Läs bl. a Lars Svensson Mötesplatser på landsbygden, Göteborgs universitet 2006:06 
31 Betänkande av utredningen om allmänna samlingslokaler, Allmänna samlingslokaler –demokrati  

kultur, utveckling,  SOU 2003:118 
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5 Avslutande kommentarer 

Utifrån de orter vi har valt att studera närmare kan vi bland annat konstatera att. 

attraktivitet inte bara handlar om att få andra att besöka eller bosätta sig på en plats. Det 

handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens 

näringsliv. För att lyckas med detta blir ett starkt och handlingskraftigt politiskt ledarskap 

ett av recepten och nyckeln till framgång. Utan ett engagemang från de folkvalda 

företrädarna, riskerar processer och handlingskraftiga initiativ att stanna av. Förekomsten 

av eldsjälar och starka sociala nätverk är också viktiga faktorer som har lyfts fram både i 

teorin och i praktiken.  

Förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är 

goda basfunktioner så som:  

• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, IT)  

• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat osv) 

• närhet till arbetsmarknaden (här kan man kanske anta att det skett en förändring dvs. 

avstånden har vidgats och vissa förutsättningar har ändrats i och med IT) 

• attraktivt boende (gärna nära vatten) 

• goda sociala strukturer (kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola) 

Även om befolkningsutvecklingen är starkt koncentrerad till storstadsnära områden finns 

det dock tendens till att tätorter som ligger inom pendlingsavstånd till andra tätorter ökar 

sin befolkning. Det vill säga att det finns någon slags orts struktur som gör att de 

kompletterar varandra och skapar synergieffekter. De orter som haft en befolkningsökning 

tycks dock i många fall ha en speciell prägel och de kategorier som identifierats utifrån 

vårt material är följande: 

• tätorter inom pendlingsavstånd till en annan tätort 

• gränsorter 

• tätorter med turismprägel 

• sjö-, eller skärgårdsnära tätorter 

• tätorter med utpräglad "byanda" 

En tätort kan naturligtvis ha flera av kategorier. En ort som ligger inom pendlingsavstånd 

från en större tätort/stad kan vara attraktiv för boende även genom sitt sjönära läge eller sitt 

rika föreningsliv. Det är snarare regel än undantag att dessa flera kategorier samverkar 

Ett av syftena med denna studie var att utarbeta en metod som gör det möjligt att göra 

återkommande uppdateringar av orters befolkning. Med den nu utarbetade metoden kan en 

uppdatering göras vid behov. För att skapa en helhetsbild vore det dock önskvärt med vissa 

kompletterande studier som exempelvis:  

• Jämförande studie av orter med befolkningsminskning 

• Studier av småorter 50-200 invånare 

• Fallstudier av orter som ökat, respektive minskat 
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Bilagor 

Bilaga 1 Urval orter med en ökning på mer än 5 procent 

 

län kommun namn 

24 2421 *Hemavan  (beteckning på fd småort) 

10 1080 *Stavkulla/skillingenäs  (beteckning på 

25 2523 *Tjautjas  (beteckning på fd småort) 

4 484 Alberga 

20 2029 Alvik 

5 580 Bestorp 

8 885 Björkviken 

14 1497 Blikstorp 

8 880 Boholmarna 

20 2062 Bonäs 

25 2514 Bredviken 

25 2580 Brändön 

10 1080 Brömsebro 

17 1730 Charlottenberg 

8 880 Dunö 

23 2321 Duved 

8 884 Frödinge 

23 2361 Funäsdalen 

8 840 Färjestaden 

20 2062 Färnäs 

14 1435 Grebbestad 

14 1471 Götene 

8 880 Hagby 

18 1880 Hampetorp 

10 1080 Holmsjö 

10 1083 Hällevik 

20 2029 Häradsbygden 

20 2029 Insjön 

25 2580 Jämtön 

14 1471 Källby 

10 1080 Kättilsmåla 

7 765 Liatorp 

10 1081 Listerby 

8 880 Ljungbyholm 

21 2161 Nore 

20 2081 Norr Amsberg 

3 382 Norrskedika 

20 2062 Nusnäs 
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10 1080 Nättraby 

7 780 Nöbbele 

20 2085 Persbo 

8 883 Piperskärr 

18 1885 Rockhammar 

10 1081 Ronnebyhamn 

18 1882 Rönneshytta 

8 882 Saltvik 

20 2034 Skattungbyn 

14 1496 Skultorp 

6 682 Stensjön 

14 1486 Strömstad 

20 2023 Sälen 

3 360 Tierp 

20 2023 Transtrand 

8 880 Trekanten 

20 2029 Tällberg 

17 1765 Töcksfors 

20 2062 Vattnäs 

20 2062 Venjan 

9 980 Vibble 

20 2080 Vika 

7 781 Vittaryd 

9 980 Väskinde 

9 980 Västerhejde 

24 2480 Västibyn 

23 2321 Åre 

20 2039 Åsen 

7 765 Älmhult 
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Bilaga 2 Exempel på ”attraktiva orter” 

 

Liatorp, Älmhult  Älmhults kommun 

Hagby   Kalmar 

Saltvik   Oskarshamn 

Strömstad   Strömstad 

Töcksfors   Årjäng 

Rönneshytta   Askersund 

Åre, Duved   Åre 

Jämtön   Luleå 

Hemavan   Storuman 

Tjautjas   Gällivare 

Alberga   Eskilstuna 

Bestorp   Linköping 

Björkviken   Borgholm 

Frödinge   Vimmerby 

Funäsdalen   Härjedalen 

Blikstorp   Hjo 

Charlottenberg  Årjäng  

Blekinge: 

Holmsjö, Kättilsmåla, Nättraby Karlskrona 

Hällevik, Lörby   Sölvesborg 

Listerby, Ronnebyhamn  Ronneby  

Dalarna: 

Häradsbygden, Insjön, Tällberg Leksand 

Norr Amsberg   Borlänge 

Nusnäs, Vattnäs, Venjan  Mora 

Persbo   Ludvika 

Skattungbyn   Orsa 

Sälen, Transtrand  Malung 

Vika   Falun 

Åsen   Älvdalen 
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Bilaga 3 Befolkningsutveckling och dess sammansättning 

Befolkningsutveckling 

Vid en analys av de tätorter som haft en befolkningsutveckling på 5 procent eller över 

under 2000-talet framgår, att tillgängligheten till större städer och regioncentra spelar roll. 

Den största befolkningsökningen under 2000-talet har skett i och i närheten av de tre 

största städerna. Även residensstäderna med omland har haft en positiv befolknings-

utveckling, medan övriga tätortsområden totalt har minskat i befolkning och då i synnerhet 

de mest perifert belägna områdena (de som inte når en kommunhuvudort inom 45 

minuter). 

Figur 3 Indexerad befolkningsutveckling per kategori, riket 

 

Vid en analys av de 543 selekterade orternas befolkningsutveckling under motsvarande 

tidsperiod har samtliga, av uppenbara skäl, haft en positiv befolkningsutveckling. 

Intressant att notera är att ordningen per område totalt och i de selekterade orterna är 

likadan i de två diagrammen. Ju mer centralt, desto större befolkningsutveckling, oavsett 

om de selekterade orterna eller områdena i sin helhet studeras.  

Figur 4 Indexerad befolkningsutveckling per kategori, selekterade orter. 
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Befolkningen och dess sammansättning 

Det finns två faktorer som gör att en befolkning ökar eller minskar; födelsenettot och 

flyttnettot. Födelsenettot är antalet födda minus antalet döda. Flyttnettot är inrikes in- och 

utflyttningar (det totala inrikes flyttnettot för hela riket blir alltså varje år noll, då det 

endast handlar om omflyttning av befolkningen) samt immigration minus emigration. Hur 

förhållandet ser ut mellan födelsenetto och flyttnetto skiljer sig åt i olika delar av landet. 

Befolkningen är som mest mobil i yngre åldrar, vilket gör att områden som under lång 

period präglats av utflyttning också får en befolkningsstruktur med många äldre. Detta kan 

göra att födelsenettot i större utsträckning än flyttnettot bidrar till befolkningsminskningen.  

De två faktorerna samverkar alltså genom att flyttningarna på sikt påverkar befolknings-

strukturen och därmed födelsenettot. För befolkningen totalt är det enbart i de storstadsnära 

områdena som både flytt- och födelsenetto är positivt. Det är också storstäderna som har 

stora inflyttningar av unga människor, vilket ger en positiv åldersfördelning för dessa.  

Den enda faktor som är positiv i samtliga områden är det utrikes flyttnettot. Den negativa 

åldersstrukturen i de perifert belägna områdena blir tydlig då födelsenettots inverkan på 

befolkningsförändringen är större än flyttnettot. 

Figur 5 Demografiska faktorer 2009, fördelat per områdesklass 

 
 
För de selekterade orterna, aggregerat per områdesklass, är det enbart i de perifert belägna 

orterna som någon av faktorerna är negativa, annars har befolkningsökningen bestått i både 

ett positivt flytt- och födelsenetto.  
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Figur 6 Demografiska faktorer 2009, fördelat per områdesklass, valda orter 

 
Ett område eller en tätort kan även påverkas av generationsväxling, då många hus blir till 

salu eftersom husägarna blir äldre och söker sig ett annat boende. Husen kan då tänkas 

köpas av unga barnfamiljer och området går in i en ny cykel. Tätorterna i denna studie kan 

tänkas befinna sig i olika delar av denna cykel och orter som inte uppvisar någon ökning i 

den studerade tidsperioden kan ha en inflyttningsperiod att vänta, när det friläggs hus till 

försäljning. Ett område kan i praktiken vara väldigt attraktivt och populärt, men det blir 

inte lika synligt i statistiken eftersom det finns så få hus till salu, vilket medför att få flyttar 

in. Studier av fastighetsmarknaden skulle kunna visa på sådana attraktiva områden.  

Åldersfördelning 

Som tidigare nämnts är åldersstrukturen olika i olika delar av landet, vilket får 

konsekvenser för befolkningsutvecklingen. Samtliga tätorter per index har en midja i 

pyramiden i åldrarna 20-30 år. Personer i dessa åldrar finns främst i de större städerna, inte 

i mindre orter, eller ens orter som ligger nära de större städerna. Det är andra åldersgrupper 

som flyttar till dessa platser. 
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Figur 7 a-e, Ålderspyramider 
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• Försörjningskvot, äldrekvot  

• Försörjningskvoten = hela befolkningen/befolkningen 20-64 år32 

• Försörjningskvoten för äldre, mätt som antalet personer som är 65 år och äldre per 

hundra personer i åldrarna 20–64 år, (s.k. äldrekvot) 

• Försörjningskvoten för yngre, mätt som antalet personer under 20 år per hundra 

personer i åldrarna 20–64 år, (s.k. yngrekvot) 

 
I figur 9 försörjningskvot 2010, illustreras hur de selekterade orternas försörjningskvot ser 

ut i relation till totalsiffran i det område där de är belägna. I samtliga fall, utom för de orter 

som är perifert belägna, är försörjningskvoten större i de selekterade orterna. Det är dock 

av betydelse om det är äldrekvoten eller yngrekvoten som påverkar siffrorna. 

Figur 8, försörjningskvot 2010  

 

Figur 9 Yngre- och äldrekvot 2010 

 

 

 

                                                 
32 www. SCB.se 
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Utbildning och sysselsättning 

Hur ser utbildningsstrukturen ut i de attraktiva orterna? Om det görs en fördelning på de 

områdestyper som valts i denna rapport ser man, att ju närmare en större stad en ort ligger, 

desto högre är utbildningsgraden.  

Figur 10 Eftergymnasial utbildning 

 

 

Studeras antalet förvärvsarbetande i de valda orterna har samtliga en högre andel än 

riksgenomsnittet. Flest förvärvsarbetande i förhållande till befolkning finns i orter som är 

perifert belägna. 

 

Figur 11 andel förvärvsarbetande 
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Bilaga 4 Teori migration och pendling 

 Varför tar man ett beslut att flytta? 

Vad är det som gör att människor överhuvudtaget bestämmer sig för att flytta? Följande 

stycke är en mycket översiktlig genomgång av teorier som behandlar migration och 

pendling. Teorierna bekräftar till viss del argumenten som har framhållits i kapitel 4, om 

attraktivitet. Stycket nedan är delvis hämtat från Långtidsutredningen 2008, bilaga 333.   

Teorier om geografisk rörlighet 

Ekonomiska teorier om flyttning (migration) är inte alltid direkt arbetsmarknadsrelaterade 

och teorier om flyttning behöver därför inte nödvändigtvis ta hänsyn till arbetsplatsers 

lokalisering. Pendling innebär definitionsmässigt att individers agerande på arbets-

marknaden och bostadsmarknaden bör behandlas inom en gemensam teoriram. Migrations-

teorierna formuleras därför med liten och endast indirekt hänsyn till arbetsplatsers 

geografiska lokalisering i förhållande till bostaden, medan presentationen av pendlings-

teorier behandlar båda marknaderna.  

Migration 

Valet mellan att stanna eller flytta tas alltid av en enskild individ. Men givetvis är även det 

enskilda hushållets behov och önskningar avgörande för migrationsbeslutet. Nedan 

presenteras en förenklad bild över några ekonomiska teorier som kan vara utgångspunkt 

för att analysera frivilliga flyttningar inom ett land.34   

Generella nyttomaximeringsmodeller 

Ekonomisk nyttomaximeringsteori erbjuder ett sammanfattande och extremt generellt pers-

pektiv på individers flyttningar. Under givna förutsättningar kommer en individ helt enkelt 

att bosätta sig där dennes subjektiva nytta maximeras. De givna förutsättningarna kan bestå 

av begränsad mängd information och ett antal restriktioner som gör det omöjligt att bosätta 

sig på vissa platser. Nyttan antas vara bestämd av materiella och immateriella faktorer som 

kan, men inte behöver, vara prissatta på marknader. Kombinationer av regionala 

förhållanden, t.ex. arbetsmarknadsförhållanden, bostadspriser, närhet till släkt och vänner, 

kulturutbud och samhällsservice kan bestämma individens nytta av att bosätta sig i en viss 

region. Till detta kan läggas att individen antas maximera nyttan, inte bara för stunden, 

utan även över en överblickbar period in i framtiden där lokaliseringsbeslutet baseras på 

förväntningar om framtida fördelar och nackdelar med att bo i en viss region. Dessutom 

antas att värdet av fördelar och nackdelar diskonteras, dvs. fördelar och nackdelar som 

inträffar i framtiden får allt lägre nuvärde och blir följaktligen av mindre betydelse ju 

längre fram i tiden de uppträder. 

Enligt den enkla nyttomaximeringsteorin varierar preferenser och restriktioner individer 

emellan och de förändras över tiden. Detta innebär att vi troligtvis alltid kommer att 

observera en viss mängd in- och utflyttning till och från, regioner i en ekonomi. Dessutom 

                                                 
33 Bilaga 3 Långtidsutredningen 2008 ”Flyttning och pendling” SOU 2007:35 
34

 Se vidare Greenwood, M. J. (1985, 1997), Shields, G. M. & Shields, M. P. (1989) och Gallup, J. 

L. (1997). Flera av teorierna är förmodligen helt eller delvis kompatibla med migrationsteorier 

inom andra ämnesdiscipliner, t.ex. inom kulturgeografi eller sociologi. Teorierna kan vara mindre 

lämpliga för att studera internationell migration, t.ex. av flyktingar från våld och svält samt intern 

migration inom fattiga utvecklingsländer.  
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kommer flyttströmmarnas omfattning och riktning att förändras över tiden. Slutligen 

inbegriper teorin att flyttningarna generellt sett kommer att avta med individers ålder och 

med geografisk distans mellan regioner eller orter. För den enskilde individen är regionala 

priser, löner och andra marknadsförhållanden (t.ex. bostadsköer eller arbetslöshet) av 

yttervärlden givna faktorer. Dessa kommer dock att påverkas av individernas sammanlagda 

lokaliseringsbeslut, eftersom flyttningar påverkar befolkningsstorlek och arbetskraftsutbud.  

Enligt en ren neoklassisk nationalekonomisk modell med ett antagande om fullständig 

konkurrens kommer, något förenklat, regioner med stor nettoinflyttning att uppleva press 

nedåt på löner, stigande bostadspriser och diverse negativa trängseleffekter. I regioner med 

stor nettoutflyttning sker det omvända. Under vissa förutsättningar implicerar denna teori 

att prisanpassningen verkar stabiliserande i den meningen att temporära obalanser på de 

regionala arbetsmarknaderna elimineras bl.a. via flyttningar och att nettoflyttnings-

strömmarna kommer att bromsas upp successivt. 

Vissa modeller för ekonomisk tillväxt på regional eller nationell nivå har lagt till migration 

i modellerna, helt eller delvis i neoklassisk anda35. Flera av de vanligast förekommande 

teoretiska ansatserna om flyttningar kan betraktas som specialfall av ekonomisk nytto-

maximeringsteori oavsett vilka bakomliggande faktorer som forskaren vill betona 

betydelsen av; inkomster, platsanknytning, sociala nätverk, miljöfaktorer, kulturella värden 

eller andra livskvalitetsaspekter.  

En regions attraktionskraft kan bland annat bestämmas av möjligheterna till att konsumera 

en rad regionspecifika nyttigheter i form av kollektiva varor36 och externaliteter i samband 

med offentlig och privat konsumtion. Ett exempel på (positiva) externaliteter som 

uppträder via den regionala offentliga sektorn är, att en kommun med höga 

medelinkomster har en större skattebas och därför kan locka med lägre skattesats och/eller 

bättre utbud av kommunala tjänster. När det gäller den privata sektorn är ett exempel på 

(positiva) externaliteter att regioner med stor befolkning och hög befolkningstäthet 

erbjuder ett större och rikare utbud av varor och tjänster, som mindre och glesbefolkade 

regioner inte kan erbjuda. Allt detta kommer dock på en fri marknad att reflekteras i bl.a. 

boendekostnaderna. På grund av inflyttning ökar boendekostnaderna i de attraktivare 

regionerna, medan de minskar i utflyttningsregionerna.  

Livscykelteorin  

Livscykelteorin för migration går förenklat ut på att sannolikheten för flyttning varierar 

starkt med ålder och att vissa händelser över en individs livsförlopp ökar sannolikheten för 

flyttning. Exempel på sådana åldersanknutna händelser är övergång från grundläggande 

studier till arbetsmarknaden eller till högre studier, avslutande av högre studier, ingående i 

giftermål eller samboendeförhållande, barnafödsel, barnens inträde i skolan, barnens 

utflyttning hemifrån och egen eller partners pensionering. Denna ansats är till synes helt 

konsistent med t.ex. ekonomisk nyttomaximeringsteori och med humankapitalteori där 

individens kalkyl ser olika ut i olika skeden av livet.  

  

                                                 
35 Se t.ex. Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (2001) och Braun, J.(199)].   
36 En genuint kollektiv vara kännetecknas av att en individs konsumtion inte påverkar andra 

individers konsumtionsmöjligheter av varan och att det inte går att exkludera personer som inte 

betalar från konsumtion. Vissa naturvärden som t.ex. vackra naturscenerier eller stadsdelar kan 

betraktas som kollektiva varor. Eller åtminstone semi-kollektiva varor, vilka delvis uppfyller 

definitionen av en kollektiv vara 
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Pendling 

Teorier om pendling involverar hushållets val av bostadens lokalisering och/eller den 

process som bestämmer var individen kommer att arbeta. En vanlig utgångspunkt är att 

lokalisering av arbetsplats och bostad är resultat av simultana beslut eller att modellerna 

behandlar s.k. samtidig jämvikt på flera marknader, bl.a. fastighetsmarknaden och 

arbetsmarknaden.  

Regionalekonomiska modeller 

Ett gemensamt drag i de regionalekonomiska modellerna är att det finns s.k. centripetala 

krafter som driver ekonomisk aktivitet in mot centrum och centrifugala krafter som driver 

lokaliseringar ut från centrum. Dessa krafter kan exemplifieras med att en ökad lönsamhet 

av att företag ligger nära varandra driver företagen närmare centrum, medan stigande 

boendekostnader i centrum och fallande pendlingskostnader driver ut arbetskraft mot 

periferin. De sökteoretiska pendlingsmodellerna tar hänsyn till informations-, transaktions- 

och pendlingskostnader och dessutom behandlar även dessa modeller interaktion med 

bostadsmarknaden. Ett gemensamt drag i de sökteoretiska modellerna är att informations-

kostnader och kostnader för att flytta och/eller byta arbete medför, att det kan vara 

rationellt för individer att fortsätta bo och arbeta på platser som till synes verkar ge ett 

sämre ekonomiskt utbyte än andra lokaliseringar (och därmed andra pendlingsavstånd).  

En viktig implikation som följer av flera pendlingsmodeller är att preferenser för boende 

och annan konsumtion kan påverka individernas pendlingsavstånd, inkomster och 

boendekonsumtion, där den ena faktorn kan kompensera för den andra i jämvikt (jämför 

diskussionen om kompenserande regionala löne- och arbetslöshetsskillnader i föregående 

avsnitt). Dessutom följer det relativt självklara, att bra fungerande arbets- och 

bostadsmarknader tillsammans med en optimal nivå på infrastrukturinvesteringar, är 

nödvändiga villkor för en god resurshushållning. 

Så kallade monocentriska teorier för bostadens och arbetsställets lokalisering37 bygger på 

antagandet om att all produktion sker på ett enda ställe i ett centralt affärsdistrikt (Central 

Business District, CBD) dit alla arbetare pendlar från ett omgivande omland. I tidiga 

versioner av dessa teorier antas fullständig konkurrens. Centralt är att priset på mark- eller 

boendekostnaderna faller med avståndet från centrum och att individerna väljer 

bostadslokalisering (och därmed reskostnad) så att nyttan av bostadskonsumtion och 

konsumtion av övriga varor maximeras. Ökade reskostnader kan bytas mot ökad 

konsumtion av varor eller bostadsyta. 

Senare arbeten har syftat till att frångå antagandet om ett givet centrum och i stället försöka 

bestämma formeringen av centrum (agglomeration) inom modellen.38 De vanligaste 

förklaringarna till agglomeration är att produktiviteten ökar med geografisk koncentration 

via stordriftsfördelar, bättre matchningseffektivitet mellan utbud och efterfrågan på 

arbetskraft, högre innovationstakt och effektivare spridning av kunskaper. 39 

                                                 
37 Se t.ex. Alonso, W (1964), Muth, R. F. (1969), Mills, E. (1972) , Wheaton, W. C. (1974)   
38 Arbeten av Starret, D. (1978)  och Fujita, M. (1986) visade att modeller som ska förklara 

koncentration av ekonomisk aktivitet (agglomeration) måste baseras på minst en av tre egenskaper; 

rumslig heterogenitet, externa effekter eller imperfekt konkurrens.  
39 Se t.ex. Duranton, G. & Puga, D. (2004). En tidig och ofta citerad modell presenteras i 

Henderson, J. V. (1974).   
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Stordriftsfördelar och pendlingskostnader bestämmer den optimala storleken på städer i en 

ekonomi. Stordriftsfördelarna driver fram större städer men detta motverkas av ökande 

pendlingskostnader. Växande städer slutar växa när effektivitetsvinsten av ytterligare 

storleksökning på marginalen äts upp av ökade pendlingskostnader. Fujita & Ogawa 

(1982) utvecklar en modell för den polycentriska staden där avkastningen av interaktion 

mellan företag avtar med avstånd. När pendlingskostnaderna blir tillräckligt höga uppstår 

flera CBD. 40  

Sökteoretiska ansatser 

Monocentriska modeller implicerar överlag att individer försöker minimera sina 

pendlingskostnader under givna förutsättningar. Detta tycks inte stämma med resultat från 

empiriska studier.41 Sökteori för arbetsmarknaden kan ge en förklaring till att personer 

faktiskt verkar pendla längre eller till högre kostnad än vad som synes vara nödvändigt 

(s.k. wasteful commuting) Här ges också direkt koppling mellan individernas 

arbetsmarknadssituation och bostadssegregation. Sökteoretiska modeller som beaktar 

pendlingskostnader bygger på den vanliga sökteorin för arbetsmarknaden. När det gäller 

pendling beaktas både jobblokalisering och bostadslokalisering mera uttryckligt. Den 

arbetssökande antas söka efter jobb som kan finnas var som helst i ekonomin och 

accepterar ett jobberbjudande, om värdet av detta överstiger reservationslönen.  
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Bilaga 5 Delårsboende 

 

Befolkningssiffrorna skulle förändras märkbart om delårsboende inbegripits i rapporten.  

Forskarna Dieter K. Müller och CM Hall konstaterar i rapporten ”Second homes in 

Sweden” att befolkningen skulle öka i 198 av landets kommuner om folkbokföringsdatum 

ändrades till 1 juli. 

Många landsbygdsområden har ett stort antal delårsboende, en grupp individer som - till 

stor del - är osynliga i statistiken. I Sverige finns kommuner där ca 70 procent av beståndet 

av friliggande hus är delårsbostäder/fritidshus. Det innebär att det under vissa tider av året 

vistas väsentligt fler individer i ett område, än vad den officiella befolkningsstatistiken 

uppvisar. Förekomsten av denna grupp av människor kan betraktas som en tillgång för 

lokalsamhället/värdkommunen. En tillgångspotential som endast delvis och i varierande 

omfattning är uppmärksammad och tagen tillvara. Internationellt används i ökande 

omfattning begreppet ”second homes” för att beteckna dessa delårsbostäder. I uttrycket 

ligger en uppmärksamhet mot den glidning från den skarpa uppdelning som tidigare 

förelåg mellan permanentboende och delårsboende/fritidsboende. Ny teknik kombinerad 

med ett framväxande tjänstesamhälle underlättar för en platsoberoende produktion och 

därmed även en uppmjukning av gränserna mellan fritid och arbete. Trenden är att det blir 

allt vanligare att människor också har ett andra hem – ett “second home”. För några kan 

t.o.m. ”det andra” boendet bli alltmer permanent. Boendestandarden på fritidshuset har 

höjts över tid, vilket underlättar förlängda vistelseperioder och medför en ökad 

nyttjandegrad av delårsbostaden och därmed även en ökad efterfrågan på den 

omkringliggande servicen, exempelvis dagligvaror, sjukvård, äldreomsorg, m. m.  

Nedan illustreras den geografiska fördelningen av delårsbostäder/fritidshus i Sverige 

genom ett s.k. ”second home index” (SHI). Med SHI avses andelen ”second home” i 

förhållande till det totala antalet småhus. 
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Karta 5 Second home index, Sverige, 2008 

 

Källa: SCB, Tillväxtanalys bearbetning 
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Bilaga 6 Befolkningsutveckling i Finland och Norge 

 

En grov jämförelse av befolkningsutvecklingen med våra grannländer Finland och Norge 

uppvisar att länderna har något olika utveckling. De tre ländernas befolkningsutveckling 

visas här genom befolkningsförändringar mellan år 2000 – 2008. 

Av nedanstående karta framgår för Finlands del liknande mönster som för svenska 

förhållanden, dvs. att befolkningsminskningen varit stor för de perifera delarna, framförallt 

landskapen Lappland, stora delar mot den ryska gränsen såsom Kajanaland, norra och 

södra Savolax och Karelen. Även landskapet Satakunta som ligger i västra Finland (mellan 

Åbo och Vasa) uppvisar negativa befolkningsförändringar.  

Däremot är mönstret något annorlunda för Norge. Endast tre fylken uppvisar negativ 

befolkningsförändring för de aktuella åren. Dessa är Sogn och Fjordane, Nordland och 

Finnmark.  

Karta 6 Befolkningsutveckling i de nordiska länderna 
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