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ABSTRACT 

 

The population decline and the rural restructuring of the Swedish countryside has been an issue 

for the last decades. The restructuring of rural areas had led to the migration of young people 

that leave the countryside for education and work, and a wider supply of culture and activities 

in the growing metropolitan regions. Rural areas have difficulty competing with the labour 

markets in urban areas and larger cities that can offer to a wider range of job opportunities. The 

rural restructuring has led to that municipalities in these areas face various kinds of challenges, 

such as an elderly population and big strains on the welfare system. 

  

The tourism industry has grown into one of the largest businesses of the world, and it continue 

to expand. The global development of the tourism and recreation brings increased share of 

employment rate and increased GDP. Likewise, tourism in Sweden has shown a strong growth 

and many people also argue that the tourism industry can be the future of many rural areas. As 

employment is one of the main reasons for migration, increased tourism may affect the 

population growth in these areas. The rural areas in Sweden need to attract young people to 

move, and stay, to these areas to make the demographic distribution more balanced. 

 

There are some rural areas in Sweden that are known as tourism-related areas and the purpose 

with this thesis is to examine whether this tourism areas have a more positive population 

development than other rural municipalities. This thesis is based on a quantitative method and 

includes information about the Swedish municipalities in aim to examine the differences and 

development since the year 2000.  
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1. Inledning 

 

Turismen har vuxit sig till en av världens allra största näringar. Människors behov av rekreation 

visar tendenser på tillväxt vilket bidrar till att turismen kommer att öka allt mer i omsättning. 

Turismens globala utveckling för med sig effekter så som ökad sysselsättning och ökat BNP 

för mottagarlandet. Även i Sverige växer turismen kraftigt, vilket bland annat mäts i antalet 

kommersiella övernattningar i landet. Antalet övernattningar ökar stadigt och. Tillväxten för 

turismen i Sverige har även medfört positiva effekter för den svenska arbetsmarknaden 

(Tillväxtverket, 2018).   

 

Stora delar av den svenska landsbygden har länge upplevt en negativ befolkningsutveckling 

vilket har medfört demografiska förändringar då många unga valt att lämna landsbygden för 

utbildning och arbete i de växande storstadsregionerna (Hedlund & Lundholm, 2015). 

Landsbygdsområdena har svårigheter med att konkurrera mot arbetsmarknaderna i tätorter och 

större städer vilka kan bidra med ett bredare utbud av jobb (Niedomysl & Amcoff, 2011). 

Möller och Amcoff (2018) menar att landsbygdens omvandling har inneburit drastiska 

minskningar i antalet anställda inom t.ex. jordbruk, skogsbruk och gruvdrift vilket i sin tur har 

lett till att politiker och beslutsfattare menar på att jobb inom turismsektorn i viss mån kan 

kompensera för bortfallet av arbetstillfällen inom dessa sektorer. Eftersom sysselsättning är ett 

av de främsta skälen till utflyttning kan ökad turism påverka befolkningsförändringen i dessa 

områden. Dessutom har det hävdats att turismen kan bidra till att locka invandrare och på så 

sätt kan dessa rurala områden öka inflyttning av folk i arbetsför ålder, och därigenom förhöja 

sitt invånarantal (Möller & Amcoff, 2018).   

 

Denna studie avser att undersöka vilken betydelse besöksnäringen har för olika 

landsbygdskommuners befolkningsutveckling. För att undersöka vilken effekt turismen har i 

en landsbygdskommun är en jämförelse mellan olika landsbygdskommuner intressant. En 

satsning på att utveckla besöksnäringen kan bidra till att ge unga människor jobb på orten och 

bidra till att de inte flyttar därifrån. Det är främst utflyttningen av de unga människorna i 

samhället som drabbar landsbygden allra hårdast då dessa människor ofta har en högre 

utbildning och därmed söker jobb i större städer. För landsbygdsutveckling är den demografiska 

förändringen en central fråga, eftersom åldersstrukturen på landsbygden ofta är ojämn på grund 

av strukturell utflyttning av yngre (Amcoff & Westholm, 2007; Niedomysl & Amcoff, 2011). 
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Kommuner med minskat antal invånare står inför flera utmaningar, bland annat nedläggning av 

butiker, skolor och annan service en kommun tillhandahåller. Kommunens möjligheter att 

upprätthålla viktiga välfärdsfunktioner står på spel. Genom att studera olika kommuners 

befolkningsutveckling och demografiska sammansättning kan resultatet berätta hur efterfrågan 

på barnomsorg, skola, vård- och äldreomsorg ser ut vilket är en viktig del i planeringsarbetet 

(SKL, 2018a).  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur besöksnäringen påverkar olika svenska 

landsbygdskommuners befolkningsutveckling och dess åldersfördelning. Studien utgår från ett 

antal frågeställningar: 

 

• Hur ser befolkningsförändringen ut i landsbygdskommunerna från år 2000 till 2017, 

jämfört med resten av riket? 

 

• Hur ser befolkningsförändringen ut i landsbygdskommunerna jämfört med de 

landsbygdskommuner som klassificerats som besöksnäringskommuner mellan år 2000-

2017?  

 
• Hur ser åldersfördelningen ut i landsbygdskommunerna jämfört med 

landsbygdskommuner med besöksnäring? 

 

• Hur påverkar besöksnäringen landsbygdens befolkningsutveckling? 

 
Denna uppsats behandlar hypotesen att landsbygdskommuner med besöksnäring har en mer 

positiv befolkningsutveckling än andra landsbygdskommuner. Genom att undersöka resultatet 

från denna studie kommer antingen denna hypotes att stärkas eller förkastas, alternativt gå i 

linje med nollhypotesen. Nollhypotesen är att den oberoende variabeln inte har någon effekt på 

den beroende, att besöksnäringen inte påverkar befolkningsutvecklingen i 

landsbygdskommuner.  
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1.2 Definitioner och begrepp 
 
 
Studien kommer att utgå från hypotesen att kommuner utan besöksnäring har generellt en mer 

negativ befolkningsutveckling än landsbygdskommuner som klassas som 

besöksnäringskommuner. Det är dock troligt att det inte endast är turismen som bidragit till en 

positivare befolkningstillväxt bland landsbygdskommuner med besöksnäring, utan det finns 

andra faktorer som bidragit till dessa regioners mer positiva befolkningsutveckling. Det finns 

ett par återkommande begrepp i denna studie så som landsbygdskommun och 

landsbygdskommun med besöksnäring. Med definitionen landsbygdskommun åsyftas de 

kommuner med mindre än 15 000 invånare (i kommunens största tätort) och lågt 

pendlingsmönster. Landsbygdskommun med besöksnäring definieras genom minst två kriterier 

för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i 

förhållande till invånarantalet (SKL, 2018). 

2. Teori 

 

Att många svenska landsbygdskommuner präglas av avfolkning är ett faktum, och varför folk 

väljer att lämna landet för staden är något som många forskare studerat. Teoriavsnittet består 

av olika delar som i sin tur behandlar olika komponenter som tillsammans ligger till grund för 

en förståelse kring hur befolkningsutveckling tar sig olika former på olika platser. Teorins sista 

del består av en argumentation med för och nackdelar för turism på landsbygden.  

 

2.1 Urbanisering och strukturomvandling 

 
Under 1800-talet tog urbaniseringen i Sverige fart och människor flyttade från landsbygd till 

stad och idag bor ca 85% av Sveriges befolkning i tätorter eller större städer runt om i landet 

(Svanström, 2015). Urbaniseringen har bidragit till avfolkningen av landsbygden till följd av 

förflyttningen in till staden (.ibid). Det som satte igång urbaniseringen och förflyttningen av 

människor till staden var inte minst industrialiseringen. Under 1800-talets Sverige växte det 

fram små industrisamhällen allt eftersom elektricitetens spridning och järnvägen expanderade. 

Företag och industrier byggdes nära dessa transportmöjligheter då järnvägen underlättade 

transporter av varor och gods vilket gjorde att industrier lokaliserades just dit och efterfrågan 

på jobb i städerna ökade kraftigt (allmännyttan, 2018).  
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Den demografiska förändringen i samhället, både i Sverige och i övriga Europa är en långsiktig 

följd av de krafter som sker på grund av globalisering, industrialisering och teknisk utveckling 

(Hedlund & Lundholm, 2017). Den tekniska utvecklingen har bidragit till en minskad 

sysselsättning inom den primära sektorn (dvs. jord- och skogsbruk) på grund av mekaniseringen 

och ökad produktivitet. Landsbygdens demografiska sammansättning förändras i och med nya 

förutsättningar såsom urbanisering och minskning av jordbruket (Hedlund & Lundholm, 2017). 

Omstruktureringen av jord- och skogsbruket har historiskt sett haft en stor betydelse, liksom 

industrialiseringen, men under sent 1900-tal och 2000-talet är dess betydelse relativt liten. 

 

Demografi handlar om befolkningsförändringar, människor föds, flyttar och dör. Den moderna 

svensken flyttar i genomsnitt 12 gånger under sin livstid, och merparten av dessa flyttningar 

sker inom Sveriges landsgräns (Dribe & Stanfors, 2010). När det kommer till att planera en 

kommuns utformning av bostadshus, skolor, sjukhus gäller det att se till kommunens 

demografiska utformning och dess framtid, allt för att planera rätt och för rätt åldrar. En 

växande stad kräver en annan utformning än en kommun med en sjunkande befolkning. Vissa 

städer har hög inflyttning och växer för varje år medans andra städer präglas av avfolkning och 

invånarna blir allt färre och färre (SKL, 2018a). 

 

2.2 Turism 

 
Turism är inget nytt fenomen. Redan under 1700-talet reste adelns ungdomar iväg på så kallade 

bildningsresor vilket har lagt grunden för dagens resande. Allt eftersom världen blivit mer 

globaliserad och åtkomlig har människan kunnat ta sig till nya platser (Pröbtsl et al. 2009). Efter 

andra Världskrigets slut i Europa ökade människors mobilitet, rörligheten underlättades av ett 

omfattande transportsystem med nya vägnät för bilar och en ökning av bilägande. Även 

mängden fritid som nu kunde disponeras hur man ville, ledde till att människor valde att resa 

mer. Efter denna tid ökade efterfrågan på olika former av resande och rekreation. Dagens 

människor har ännu större förutsättningar att resa vilket gör att det finns en stor efterfrågan på 

många olika typer av turism (Pröbtsl et al. 2009).   
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”Turism är ett socialt, kulturellt och ekonomiskt fenomen som innebär att människor reser till 

länder eller platser utanför sin vanliga miljö för personliga eller affärsmässiga / yrkesmässiga 

ändamål. Dessa personer kallas besökare (turister, invånare eller icke-bosatta) och turismen 

har att göra med deras aktiviteter, varav några inbegriper turismutgifter.” (UNWTO, 2018a) 

 

Den utveckling som turismen upplevt under 2000-talet har resulterat i antal nya destinationer 

och ökad konkurrens vilket bidragit till ökat resande världen över. Turism har blivit en av de 

största aktörerna inom internationell handel, och utgör samtidigt en av de främsta 

inkomstkällorna för många utvecklingsländer. Denna globala spridning av turismen i både 

industrialiserade länder och utvecklingsländer har skapat ekonomiska fördelar och 

sysselsättningsmöjligheter i många relaterade sektorer - från byggverksamhet till jordbruk eller 

telekommunikation (UNWTO, 2018b). 

 

2.3 Migration och turism 

 
Migration handlar om människors rörelse över jordens yta, det är en process vars teorier om 

varför och vart människor flyttar är komplexa och handlar ofta om globala skillnader och 

ogynnsamma förhållanden. Motiven till varför människor flyttar är olika för olika grupper och 

beroende av plats och tid. Det större utbudet av arbete i de urbana delar och en stor efterfrågan 

på jobb i de rurala delarna, gör att förflyttningen mellan regioner främst blir rural till urban. 

Detta är det neoklassiska synsättet på flyttningar, att det är utbud och efterfrågan som styr 

(Samers, 2017). 

 

Migration och sökandet efter jobb eller vidareutbildning bidrar till att människor väljer att flytta 

och beroende på vart det finns högst utbud. Forskning har visat på att man är som mest mobil 

under sina unga år, innan man skaffat familj och jobb. Dagens efterfrågan på högre utbildning 

bland unga har bidragit till en ökad flytt från landsbygden in till staden. Möller och Amcoff 

(2018) visar forskningsresultat på att unga människor som lever i perifera områden som präglas 

av turism är mer benägna att stanna än ungdomar i andra perifera områden.  

Niedomysl (2005) menar på att platser som är framgångsrika inom turismsektorn också är 

framgångsrika när det gäller att locka till sig inflyttare. Ett av antaganden som Niedomysl 

(2005) gör är att turistattraktioner har förmågan att öka en plats attraktivitet, vilket stärker det 

som nämndes ovan. När en person väljer en plats att flytta till kommer han eller hon sannolikt 

att välja den destination som uppfattas som mest attraktiv. Det andra antagandet som Niedomysl 
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(2005) skriver om är att människor sällan flyttar till platser som de inte vet någonting om. I 

Sverige flyttar mindre än 10% av alla människor som flyttar inom landet till platser som de 

aldrig har besökt tidigare. Att flytta för att söka bättre livskvalité kopplas till livsstilsmigration 

och är ett ämne för olika studier. De generella kännetecknen för livsstilsmigration är att söka 

sig bort från sin vardag och söka ny livsstil på annan plats (LM Hub, 2018). Likt att söka sig 

till rurala områden, såsom skogs- eller fjällnatur för avkoppling kan detta ses som en del i 

livsstilsmigration, även om turism är mer temporär än migration. Ofta har dessa 

livsstilsmigranters val av bostadsplats blivit påverkat av tidigare turismupplevelser (Niedomysl, 

2005). 

 

Sveriges landsbygd har generellt upplevt en betydande befolkningsförlust under det senaste 

århundrade. Denna utflyttning har bidragit till en skev befolkningsstruktur som i sin tur har 

bidragit till naturlig befolkningsminskning och resulterat i en åldrande befolkning. Följderna 

av detta blir en långsiktig nedgång av invånare på grund av få människor i fertil ålder, dessa 

landsbygdsområden i perifera områden står nu inför stor utmaning. Denna demografiska 

utmaning kräver en förbättrad åldersstruktur, därför behöver dessa områden locka unga vuxna. 

Turismen kan således bidra till en bättre demografisk struktur genom att sänka medelåldern och 

förbättra könsbalansen (Möller & Amcoff, 2018). En stabil demografisk sammansättning 

innebär att det finns människor som är i barnafödande ålder och på så vis reproduceras 

befolkningen på ett naturligt sätt. Ett positivt födelsenetto och låga dödstal bidrar till 

befolkningstillväxt, om kommunen har ett positivt flyttnetto. Dvs att det flyttar in fler än det 

flyttar därifrån.  

 

2.4 Turism på landsbygden  

 
Turism ses ofta som en möjlighet att motverka demografiska utmaningar på landsbygden, 

eftersom det ger jobb för unga och det är möjligt att locka dessa unga att bli fast boende på 

orten  (Möller & Amcoff, 2018). I vissa landsbygdskommuner i Sverige har skogs- och 

jordbruket kompenserats med andra näringar t.ex. besöksnäringen. Landsbygdskommunerna 

behöver hitta nya näringar som kan försörja kommunen och dess invånare (Hedlund, 2014). I 

vissa landsbygdskommuner ser man en stor tillväxt inom turismen, dock kan man konstatera 

att landsbygder skiljer sig från varandra i sin demografiska struktur på grund av att olika typer 

av arbetsmarknader som dominerar på platsen. Olika arbetsmarknader ger skilda förutsättningar 

för olika grupper (Hedlund, 2014). Wall & Mathieson (2006) framför vilka effekter turismen 
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har på den regionala utvecklingen och fokuserar på obalansen mellan rurala och urbana delar 

av ett land eller region. Turism kan komma att ses som ett verktyg i den regionala utvecklingen 

för rurala områden som annars inte har så många andra möjligheter, och turismen kan således 

hjälpa till att minska obalansen mellan regionerna.  

 

I Jämtland ligger Åre, som kommit att bli en välkänd destination bland utförsåkare landet över. 

Åre är en landsbygdskommun som till skillnad från många andra landsbygdskommuner visar 

starka tecken på att öka i befolkning istället för att avfolkas. Kommunen blev 2016 utsedd till 

”Årets superkommun” i kategorin landsbygd. Åre har visat på ett ökat turismflöde året runt och 

det är inte bara besöksnäringen som växer i kommunen, utan andra näring visar också på tillväxt 

(Dagens Samhälle, 2018). Det talas dock sällan om exempel på när satsningar på 

besöksnäringen inte fått det utslag som man hoppats på. I Götene kommun gjordes ett försök 

att locka till sig besök genom att satsa på en medeltidsvärld. Götene är en liten kommun i 

Västergötland där det efter succén med inspelningarna av Arn-filmerna beslutades om en 

medeltidspark i dess anor skulle byggas. Tanken var att locka till sig turister och få fart på 

kommunens besöksnäring, men det slutade i konkurs och idag är medeltidsparken ett minne 

blott (SVT, 2018).  

 

2.5 Planering och hållbar utveckling  

 
I och med att turismens utbredning gjort att vi människor reser allt mer har den även bidragit 

till att ge sysselsättning världen över. Turismen involverar och påverkar ett stort antal 

människor, och platserna som turismen verkar på. Att planera inför turism är därför viktigt, på 

både ett internationellt plan och på kommunnivå. Det är viktigt att veta vad turismen gör för ett 

land, en kommun och en plats. Att vara medveten om hur turismen kan hjälpa en plats att växa 

är mycket viktigt för hur ska staten eller kommunen annars få turismen att växa på en plats om 

man inte är medveten om vad den kan vara kapabel till att bidra med? (Hall, 2008). 

 

Planering handlar inte endast om att bestämma och förbereda vad ska tillhandahållas för ett 

land eller kommun i framtiden utan det är också en process, en process där vissa mål fastställs 

och strategier utarbetas för att genomföra dem. Planeringsprocessen handlar såväl om hur 

turismen ska se ut i framtiden men också om fysisk planering och användning av mark och 

landytan. På så sätt är landets politiker med och påverkar mycket genom lagar och regler, vilket 

kan komma att beröra en kommun i arbetet med turism och planering för denna. Planering kan 
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bidra till att minimera eventuella negativa effekter och maximera den ekonomiska vinsten till 

en kommun eller destination (Hall, 2008). 

 

2.6 Argumentation 

 
Att olika turismsatsningar kan få olika utfall kan man konstatera, nedanför presenteras några 

olika synsätt som talar för och emot satsningar på turism- och besöksnäring på landsbygden.  

 

Naturturism och rekreation i rurala områden är något som människor uppskattat under en lång 

tid. Man flyr undan en stressig vardag för att återhämta sig i en trivsam miljö. Turismindustrin 

är en stor sektor som innefattar många olika verksamheter och leder ofta till ökad sysselsättning 

och omsättning, vilket har gjort att i många rurala områden ses turismen som en sista utväg för 

att hindra avfolkning och utflyttningen av unga människor (Pröbtsl et al. 2009). Många regioner 

som är belägna i de rurala delarna av Sverige har ofta ett högt naturvärde då det är 

underutvecklat och inte lika exploaterat som regioner i de urbana delarna, vilket gör det till en 

bra plats för rekreation och naturturism. Det är även en plats som många väljer för lokalisering 

av fritidshus, som också är en form av turism (Hall, 2007). En chans för ökad inflyttning i vissa 

rurala områden är flyttningar kopplat till utveckling av fritidshusturism och folk som flyttar 

permanent till sina fritidshus, vilket dock ofta är kopplat till migration i samband med pensionen 

och därmed ger en ökad andel äldre i population och åldersstrukturen fortfarande saknar unga 

och folk i barnafödande ålder (Hall, 2005). Mot en bakgrund av en homogeniserad bild av 

urbana delar, och vad som kan bli en alltmer opersonlig och osäker stadsmiljö, uppfattas ofta 

landsbygdsturism och rekreation som en bransch att möta detta växande krav och ett ökat 

intresse för landsbygden. Det är troligt att marknaden för landsbygdsturism kommer fortsätta 

att växa och utvecklas (Hall et al. 2003).  

 

I och med att strukturomvandlingen på landsbygden inneburit att den ekonomiska situationen 

på landsbygden försämrats drastiskt menar Simpson et al (2009) att en investering i naturturism 

kan tänkas bidra till regional utveckling och åtminstone delvis kompensera för minskad 

sysselsättning inom jordbruket. Naturturism kan också ses som en möjlighet för landsbygden 

då denna typ av turism kan kombinera rekreation tillsammans med skogs- eller 

jordbruksproduktion. Lundmark et al (2011) skriver också att landsbygden är en viktig plats för 

att utöva naturturism, vilket kan gynna den regionala utvecklingen. Organisationen Naturens 

Bästa syftar till att öka ekoturismens utbredning vilket bidrar till skyddande av naturmiljö, 
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ansvarsfullt resande och lokalbefolkningens bästa i åtanke. En av de sex principer som 

Lundmark et al. (2011) presenterar är just att arbetet ska resultera i att gynna den lokala 

ekonomin. Natur och friluftsliv är en viktig komponent i turismen globalt och är en betydande 

reseanledning. 

 

Sveriges landsbygd ses ofta som en resurs när det kommer till att utöva turism i form av natur 

och kultur, och starka associationer görs till ett land med en vacker och orörd natur som med 

allemansrättens existerande, alla har tillgång till. Denna miljö kan ses som en tillgång för svensk 

turism att bygga ett varumärke på och med hjälp av paketering och marknadsföring kunna sälja 

en produkt. En levande landsbygd är en viktig plats för att göra Sverige till ett utvecklat 

besöksmål, och att ta vara på regionala resurser och hitta platsspecifika fördelar är en viktig del 

i detta arbete. Tillväxten för turism är större i storstäder än på landsbygden när det gäller bland 

annat omsättning och sysselsättning, men det är viktigt att inse att varje tillfälle att starta ett 

företag eller anställa fler personer har större betydelse på landsbygden än i städerna, då det är 

svårare att hitta ett nytt jobb på landsbygden än i en större stad eller tätort. Lokalbefolkningen 

kan dra nytta av en ökad besöksnäring då det uppstår positiva effekter på lokal service så som 

nya butiker och utökat sortiment. Om utvecklingen dessutom sker på ett hållbart sätt kan 

turismens utveckling bidra till ett ökat skydd av naturområden, när efterfrågan på dessa 

områden ökar, ökar också intresset och att förvalta områden likt dessa (SOU 2017:95).  

 

Att turismen ökar och bidrar till många positiva effekter så som ökad sysselsättning och ökat 

BNP finns det även nackdelar och situationer där satsningar på turism eller besöksnäring inte 

kan få den genomslagskraften man vill uppnå. Det som är gemensamt för rurala områden är att 

de ligger avlägset från den kommersiella marknaden och därmed innebär det en kostnad för 

transporter till och från regionen. Det blir även ökade kostnader för leverantörerna som ska 

leverera produkter till denna marknad (Hall, 2007).  

 

Enligt Woods (2005) har globaliseringen bidragit till ökad global turism och resande. Det finns 

också motargument som talar för turism på landsbygd vars ekonomiska situation redan är dålig, 

då turismsektorn ter sig ha en obalanserad inkomst och personal som kanske inte alltid är 

fastboende på orten. Vilket stärks av det Hall (2007) argumenterar för, att turism måste vara 

integrerat i andra potentiella utvecklingsmöjligheter för att få positiva effekter på landsbygden. 

Andra risker med lokalisering i perifera områden är när försäljningen ligger i ett 

landsbygdsområde men huvudkontoret och beslutsfattarna är lokaliserade någon annanstans, 
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blir det lätt att beslut inte alltid tas med landsbygdens bästa i åtanke och det finns en känsla av 

att beslut fattas över huvudet (Hall, 2007; Hall, 2005). Det är större andel unga som väljer att 

flytta från rurala områden, detta leder till en risk för låg innovationsförmåga i dessa områden 

då yngre folk väljer att lämna platsen för att studera och söka nya jobbmöjligheter, vilket finns 

större utbud av i de större städerna (Hall, 2007).   

 

Turism och rekreation är inte alltid en lämplig utvecklingsmöjlighet för alla 

landsbygdsområden. Komparativa fördelar varierar avsevärt från en typ av landsbygd till en 

annan. Landsbygdsturism är oftast bäst lämpad för att fungera som ett komplement till en 

framgångsrik landsbygd, där ekonomin redan är stark (Hall et al. 2003). I en 

landsbygdskommun som präglas av strukturell utflyttning och där ekonomin är svag finns 

risken för ett antal faktorer kan minska den önskade ekonomiska effektiviteten. 

Inkomstläckage, känslig för fluktuationer på marknaden, låga löner, importerad arbetskraft, ett 

begränsat antal entreprenörer på landsbygden och konservatism bland investerare på 

landsbygden (Hall et al. 2003).  

 

Jobb inom turismbranschen kännetecknas ofta av säsongsvariationer och är därmed osäkra då 

de inte inbringar pengar året runt och bidrar även till ekonomiskt läckage då personerna som 

jobbar i regionen men betalar skatt i en annan kommun. Kommuner som ligger nära de svenska 

fjällen karakteriseras ofta genom turismverksamheter som skidåkning och rekreation i 

fjällområden. Karaktären hos arbetskraften i dessa kommuner kännetecknas genom 

säsongsarbetare och människor som jobbar under en kortare tid, när flödet av turister är stort. 

Dessa säsongsarbetare skriver sig inte ofta i kommunen då de endast tillbringar en kortare tid 

där (Lundmark, 2006). Dessa jobb kan då ha en negativ effekt för befolkningens sysselsättning 

i landsbygdsområden som präglas av turism. Dessa områden är ofta beroende av turismen, 

vilket gör dem sårbara för förändringar i efterfrågan på turism. Dessutom är vissa invånare inte 

intresserade av att arbeta inom turismbranschen och väljer att flytta, även om turismjobb är 

tillgängliga. Turismen har därför en förmåga att ha både positiva och negativa effekter på 

befolkningsutvecklingen på landsbygden (Möller & Amcoff, 2018).  
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3. Metod 

 
Denna uppsats har som syfte att undersöka hur besöksnäringen påverkar de svenska 

landsbygdskommunernas befolkningsutveckling. Genom att bearbeta och utvärdera data 

gällande befolkningen och dess utveckling har studiens syfte och frågeställningar besvarats.  

 

3.1 Kvantitativ metod  

 
Denna studie syftar till att beskriva och undersöka förändringar över tid och för ett stort antal 

områden och då lämpar sig en kvantitativ metod bättre än en kvalitativ, då det är enkelt att 

hantera större mängder data genom att använda sig av statistikprogram likt SPSS och Excel.  

Statistik gällande befolkningen i olika landsbygdskommuner har hämtats från SCB, vilka sedan 

har jämförts med andra landsbygdskommuner med besöksnäring och även med resten av riket. 

Denna statistik presenteras enklast genom att använda olika diagram och tabeller för att visa på 

regionala skillnader och utvecklingen i olika kommuner mellan åren 2000-2017.  

 

Kvantitativ metod ger en trovärdighet till forskningsresultatet då statistiska tester förefaller sig 

vara objektiva och inte spegla forskarens egna uppskattningar och värderingar. Resultatet blir 

en exakt mätning till skillnad från kvalitativa data som istället baseras mer på tolkningar, 

känslor och intryck (Denscombe, 2016). En studie i denna storlek kräver en mer kvantitativ 

ansats för att få så mycket information och data som möjligt. Kvantitativ forskning 

sammankopplas ofta med storskaliga studier och där författaren anses vara opartisk. 

Denscombe (2016) menar att analyser av stora kvantiteter av data kan ske snabbt förutsatt att 

forskaren förberett och planerat processen innan. En annan fördel med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt är att presentationen av resultatet blir koncist och förhoppningsvist enkelt att 

förstå. Genom att använda sig av enklare tabeller och diagram kan läsaren ta del av 

forskningsresultatet på ett lätt sätt (.ibid).  

 

3.2 Insamling av data 

 
För att ta fram statistik till denna studie har SKL:s översiktstabell och lista över 

kommungruppsindelningar studerats för att ta reda på vilka kommuner som klassas som vad. 

Genom att jämföra olika års indelningar kunde det beslutas om vilket år som studien skulle utgå 

ifrån. Valet av kommungruppsindelningar gjordes genom att jämföra SKL:s olika tabeller över 
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olika år, för att sedan bestämma vilket års kommungruppsindelning som valdes att grunda 

studien på. De kommuner som var besökskommuner år 2011 är till stor del det även år 2017 

också, men med en viss förändring. Städerna växer och på så sätt förändras klassificeringen, 

vissa andra kommuner har blivit landsbygdskommuner från att ha varit 

besöksnäringskommuner. Exempel på detta är Jokkmokk och Dorotea. Denna studie utgår från 

indelningen från 2017 för att få den senaste uppdaterade listan och kommunklassificering. För 

att få tag i relevant och korrekt data har statistikdatabasen SCB använts som källa, där det 

hämtats information rörande folkmängden i varje kommun och statistik gällande, inflyttning, 

utflyttning, antal födda och antal döda. Statistiska centralbyrån (SCB) är den myndighet i 

Sverige som framställer officiell statistik till allmänheten och därför kan ses som en tillförlitlig 

källa, och den offentliga data som står till förfogande är korrekt och ska fungera som hjälpmedel 

i studier likt denna. Åren som studien undersöker är förändringen mellan 2000-2017, dels för 

att det är en god tidsrymd för att upptäcka förändringar och dels för att undersöka relativt nutida 

förändring i de svenska kommunerna. Nedanför följer en redovisning för den statistik som 

använts i studien.  

  

Folkmängden efter kommun mellan år 2000-2017 är den data gällande befolkningen är det som 

denna studie främst vilar på, många av figurerna grundar sig på folkmängden i olika kommuner 

mellan de valda årtalen. Genom att presentera och beskriva data genom olika diagram och 

tabeller har förändringen från år 2000-2017 kunnat förklarats. Därefter har skillnader mellan 

landsbygdskommuner och besöksnäringskommuner presenterats för att efter det visa på 

skillnader inom gruppen besöksnäringskommuner.  

 

Befolkningsförändringar i de olika kommunerna mellan år 2000-2017 är den statistik för 

förändringar användes för att göra en tabell över inflytt, utflytt, födda och döda för att ta reda 

på vilken typ av demografisk komponent som var den avgörande gällande 

besöksnäringskommuners mer positiva befolkningsutveckling.  

 

3.3 Kausalitet 

 
Vad talar för att besöksnäring faktiskt påverkar befolkningsutvecklingen? Eller är turism och 

befolkningsutvecklingen bara symptom på att det är välmående kommuner? Kan det rentav 

vara så att det föreligger omvänd kausalitet, dvs att kommuner som växer satsar på turism? 

Eller är det ett resultat av SKL:s definition - dvs att bara kommuner som lyckats med 
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turismsatsningar räknas som turismkommuner? Låt oss säga att resultatet visar att 

besöksnäringen faktiskt har betydelse för en kommuns befolkningstillväxt, kan vi då dra 

slutsatsen att det specifikt är besöksnäringens existens som bidrar till tillväxten?  

 
Figur 1. Modell över samband mellan turism och befolkningstillväxt. 

 

Modellen ovanför beskriver ett tänkt samband mellan turism och befolkningstillväxt. 

Hypotesen denna studie utgår från är att besöksnäringskommuner har bättre 

befolkningsutveckling på grund av att de är besöksnäringskommuner. Denna modell försöker 

förklara den kausalitet som kan tänkas uppstå, är det turismens existens i sig som påverkar den 

mer gynnsamma utvecklingen eller finns det andra tänkbara orsaker som påverkar?  

 

3.4 Urval 

 
Urvalet av kommuner till denna studie gjordes genom SKL:s kommungruppsindelning. Syftet 

med studien är att jämföra de olika landsbygdskommunerna med andra landsbygdskommuner 

som präglas av turism och besöksnäring. De kommuner som klassas som landsbygdskommuner 

och de som klassas som landsbygdskommuner med besöksnäring är de kommuner som denna 

studie undersöker, och fokus ligger på själva jämförelsen. Övriga kommuner är med som en 

jämförelse med mina valda kommuner för att visa skillnader och förändring. SKL har utgått 

från ett antal olika kriterier när de klassificerat de olika kommunerna, en fullständig lista med 

kommuner och dessa klassificering finns bifogat. 
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3.5 Tillvägagångssätt   

 
För att på ett enkelt sätt presentera data över befolkningsutvecklingen i landsbygdskommuner 

och besöksnäringskommuner jämfört med resten av riket användes Excel för att skapa en graf 

över förändringen. Eftersom denna studie ska undersöka förändringen mellan 2000 och 2017 

så gjordes en graf med ett index för att enkelt visa hur förändringen varit sedan 2000 fram till 

2017. I Excel gjordes även ett stapeldiagram som visar en jämförelse mellan de två 

kommungrupperna, landsbygdskommuner med besöksnäring och landsbygdskommuner. Att 

göra ett stapeldiagram och enkelt visa förändringen i procent gör att läsaren får en bild av hur 

den demografiska sammansättningen ser ut i de olika kommungrupperna. Det går att läsa av ett 

mönster och genom tidigare figurer förstå hur de olika kommungrupperna ser olika ut.  

 

I statistikprogrammet SPSS skapades en databas med information om folkmängden i alla 

kommuner i Sverige mellan åren 1968 fram till 2017, allt för att enkelt ha tillgång till all data 

som kunde tänkas behövas under studiens gång. Utifrån denna data skapades det sedan en 

variabel för förändringen i befolkningen mellan år 2000-2017, för att senare kunna jämföra 

denna förändring mellan olika kommuner. Innan analysen krävdes förarbete i form av att skilja 

på vilka kommuner som var landsbygdskommuner med besöksnäring och vilka som bara var 

landsbygdskommuner.  

 

I SPSS skapades det dummyvariabler för att enkelt kunna jämföra två kommungrupper med 

varandra. Landsbygdskommuner med besöksnäring = 1 och Landsbygdskommuner = 0.  

Efter indelningen gjordes en jämförelse mellan befolkningsutvecklingen i 

landsbygdskommunerna jämfört med de med besöksnäring, vilket kom att visa en viss skillnad 

i utvecklingen. Det har med hjälp av SPSS utfört en regressionsanalys, en regressionsanalys 

visar effekten den beroende variabeln har på den oberoende. Den regressionsanalys som 

genomfördes är en bivariat regressionsanalys, vilket undersöker vilken effekt den beroende 

variabeln har på den oberoende. I mitt fall är den oberoende variabeln Besöksnäringskommuner 

(0,1), och den beroende variabeln är befolkningsförändringen mellan åren 2000-2017 i absoluta 

tal. Anledningen till valet att jämföra de olika kommunerna i absoluta tal är för att dessa olika 

landsbygdskommuner är relativt lika i befolkningsstorlek och detta gör att det går att jämföra 

de mer rättvist än när man exempelvis jämför stora städer med små. Den procentuella 

förändringen skulle förmodligen visa på liknande resultat.  
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3.6 Validitet och reliabilitet  

 
Validitet handlar om att mäta rätt sak vid rätt tillfälle, den data som samlats in ska fånga in 

verkligenheten till så hög grad som möjligt. Denna studie för en diskussion kring huruvida 

landsbygdskommuner har en mer positiv befolkningsutveckling än andra kommuner som 

klassas som landsbygdskommuner, det är därför relevant att undersöka data som berör just olika 

kommuners befolkningsantal vid olika tillfällen, och inte data som mäter det som inte ska tas 

in till beräkning. Den data som valts att studera ska ge ett relevant svar till mitt syfte och mina 

frågeställningar. I kvantitativa studier är det viktigt att hela tiden ifrågasätta sitt material och 

fundera kring vad min framtagna faktiskt berättar för mig. Med reliabilitet innebär att den data 

som finns tillgänglig är framtagen på ett säkert och trovärdigt sätt och att det inte finns tillfälliga 

fel eller störningar i min data som påverkar resultatet. Grundtanken i reliabilitet är att samma 

resultat skall nås om någon annan tillämpar samma data, metod och instrument vid ett annat 

tillfälle (Svenning, 2003).  

 

3.7 Metoddiskussion  

 
När man studerar kvantitativa data är det viktigt att man har i åtanke att den data som finns 

tillgänglig inte visar hela bilden för när det kommer till befolkningsdata är det många människor 

som bor på en plats man inte är folkbokförd på, och på så vis inte syns i statistiken. Orter så 

som Åre och Sälen är säsongsberoende och bidrar till ett ökat antal anställs under vinterhalvåret 

då det är som allra mest besökare på orterna. Detta gör att många som flyttar till regionen inte 

alltid skriver sig på platsen och bidrar därför inte till statistiken över befolkningsförändringar. 

Det kan dock fortfarande vara relevant att undersöka befolkningens förändringar trots detta 

faktum, då statistiken kan bidra till ett mönster för att se helheten. 

 

De risker och nackdelar som Denscombe (2016) listar är dels att validitet i data kan saknas 

vilket gör att studiens resultat kan verka bättre än det i själva verket är. Dels finns det en risk 

att stora kvantiteter av data gör att det finns alldeles för många variabler, enheter och faktorer 

vilket kan bidra till att det blir en dataöverlastning.  

 

Förutsättningarna för olika landsbygdskommuner varierar från region till region, vissa 

landsbygdskommuner avfolkas mindre än andra beroende på vart de är belägna, vissa kanske 

har andra kvalifikationer i och med att de är lokaliserade närmare en storstad än andra vilket 
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gör det lättare när man ska pendla. När man väljer att bosätta sig i rurala områden finns det ett 

argument att vilja ha goda transportmöjligheter, vilket gör att det blir skillnad på landsbygd och 

landsbygd. De kommungruppsindelningar som SKL har gjort är utifrån hur ett antal olika 

faktorer. Landsbygdskommuner med besöksnäring klassas som detta på grund av hur väl de 

omsätter i antalet gästnätter, omsättning i detaljhandel, hotell och restaurang i förhållande till 

invånarantalet vilket gör att dessa kommuner redan är framgångsrika inom turism.  

 

Resultatet hade förmodligen kommit att se annorlunda ut som indelningarna såg ut på ett annat 

sätt. Det hade varit intressant att se hur regressionsanalysen hade sett ut om det var kommuner 

som kanske inte var renodlade besöksnäringskommuner utan kommuner som gjorde nysatsning 

på turism eller liknande. Kanske är det så att dessa kommuner enligt SKL redan har en positiv 

befolkningstillväxt och detta i sin tur gör att de också satsar på turism? Vissa kommuner som 

tidigare varit klassad som landsbygdskommuner med besöksnäring, har blivit omdefinierade 

till ett annat år som endast landsbygdskommun. Detta kan bero på många olika orsaker och det 

är viktigt att förstå att det finns en typ av turismsatsning i varje kommun bara att vissa 

kommuner har glädjen att kunna titulera sig som en landsbygdskommun med besöksnäring 

endast för att de kanske lyckats bättre inom det området än de andra landsbygdskommunerna. 

Är det så att SKL omdefinierade vissa landsbygdskommuner på grund av att turismen gick 

dåligt i dessa regioner och därför bytte klassificering? Studien grundar sig på SKL:s indelning 

av kommuner och därför kan det ses som att landsbygdskommunerna med besöksnäring besitter 

en viss fördel i analysen på grund av att de förmodligen är välmående kommuner, därav 

klassificeringen. Denna studie har baserats på data från Statistiska Centralbyrån och som sedan 

bearbetats i både Excel och SPSS, därmed finns information om varje kommun i Sverige vilket 

gör att den data som finns är komplett. 

 

Min tanke från början var att använda mig av en multipel regressionsanalys för att genom denna 

kunna utesluta att det var andra orsaker än just turismen som påverkade befolkningstillväxten. 

Det uppkom svårigheter med att hitta relevanta kontrollvariabler och med tanke på begränsad 

tillgång till data och tidsramen gjorde att valet föll på en bivariat regression och sedan poängtera 

att det kan finnas andra orsaker än just besöksnäringen som påverkar utvecklingen.   
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4. Resultat 

 
I resultatdelen kommer det att presenteras ett antal olika grafer och tabeller där det börjar med 

en jämförelse mellan landsbygdskommuner, besöksnäringskommuner och resten av riket för 

att ge en bredare förståelse för bakgrunden. Syftet med studien är att ta reda på om 

besöksnäringen har en betydelse för en kommuns befolkningsutveckling och demografiska 

sammansättning eller inte. Därför kommer följande avsnitt också att presentera en jämförelse 

mellan olika landsbygdskommuner för att ta reda på vilken betydelse besöksnäringen har för 

dessa. Resultatdelen avslutas med en regressionsanalys för att ta reda på hur sambandet mellan 

besöksnäring och befolkningsutveckling ser ut.  

 

4.1 Befolkningsförändringar  

I figur 1 presenteras data över befolkningsförändringen med ett index för att enklare kunna se 

hur utvecklingen har fortlöpt under åren mellan 2000 och 2017. Basåret 2000 år indexerad med 

100 för att kunna presentera en jämförelse mellan kommungrupperna, eftersom de är olika stora 

visas de som en procentuell förändring. En positiv utveckling visar på siffror över 100 och 

negativ utveckling på under 100. I figuren nedanför har Sveriges kommuner delats in i tre olika 

grupper; Landsbygdskommuner, landsbygdskommuner med besöksnäring och resten av riket. 

Syftet med grafen är att visa hur befolkningsutvecklingen ser ut i stort och ger därmed en 

förståelse hur mönstret ser ut i de olika kommungrupperna.  

 
Figur 2. Indexerad befolkningsutveckling i tre grupper av kommuner 2000-2017 (år 2000=100). Datakälla: SCB, 

2018 
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Som vi kan se i figur 2 är den grafen som visar resten av riket den grupp av kommuner som 

haft en väldigt positiv utveckling sedan år 2000. Resten av riket består av alla övriga kommuner 

som inte är landsbygdskommuner, eller landsbygdskommuner med besöksnäring. och visar på 

en total ökning på 16% sedan 2000. Om man jämför resten av riket med gruppen 

besöksnäringskommuner kan vi konstatera att det är väldigt stor skillnad mellan dessa två 

grupper. Efter år 2000 har besöksnäringskommunerna sjunkit något för att sedan visa på en viss 

uppgång för att slutligen visa på ingen förändring år 2017, vilket betyder att befolkningen är 

lika stor år 2000 som år 2017. Som vi kan se i figur 1 har kommungruppen 

landsbygdskommuner haft en mer negativ befolkningsutveckling än både resten av riket  och 

besöksnäringskommuner sedan år 2000, med en nedgång på 7% av den totala befolkningen.  

 

Möller & Amcoff (2018) hävdar att turismen och besöksnäringen kan ses som ett sätt att 

handskas med problem med avfolkningen och utflyttningen av unga på landsbygden. En 

förklaring till nedgången bland landsbygdskommuner är att de flesta landsbygdsområden har 

blivit alltmer glesbefolkade som en följd av den strukturella utflyttningen till de svenska  

storstadsområdena. De flesta som flyttar är unga vuxna, vilket har lett till lägre födelsetal och 

högre dödstal på landsbygden (Amcoff & Westholm, 2007). Detta bidrar till att populationen 

blir mindre på grund av både utflyttning och ett födelseunderskott på grund av en åldrande 

befolkning. Figur 2 visar att det går något bättre för besöksnäringskommunerna jämfört med de 

andra landsbygdskommunerna. Figur 2 visar inte åldersstrukturen utan endast den totala 

folkmängden vid ett visst årtal, nästa fråga beskriver befolkningens demografiska 

sammansättning mer detaljerat och går in på skillnaderna mellan olika kommuner.  

 

4.2 Skillnader mellan landsbygdskommuner och besöksnäringskommuner 

 

I tidigare figur presenterades de olika kommungruppernas utveckling jämfört med resten av 

riket, i figuren nedanför ser vi en jämförelse mellan landsbygdskommuner och 

besöksnäringskommuner. Figur 1 visade att besöksnäringskommunerna inte visade på någon 

förändring sedan 2000 och landsbygdskommuner har sjunkit med 7%.   
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Figur 3 Boxplot för befolkningsutvecklingen i landsbygdskommuner och besöksnäringskommuner mellan 2000-

2017. Datakälla: SCB, 2018. 

Figur 3 visar en boxplot, en jämförelse mellan landsbygdskommuner och 

besöksnäringskommuner. Här är datamaterialet sammanfattat i två olika boxar som visar 

materialets högsta och lägsta värde och även median och kvartiler. På Y-axeln presenteras 

befolkningsförändringen med 0 i mitten och negativa värden under, och positiva värden över. 

X-axeln innehåller de två kommungrupper som denna studie är intresserad av, 

landsbygdskommuner och landsbygdskommuner med besöksnäring. Figur 3 visar oss hur 

boxen med besöksnäringskommuner ligger något högre upp än boxen med 

landsbygdskommuner, vilket betyder att befolkningstillväxten är något bättre i 

besöksnäringskommunerna även om det finns ett antal kommuner i denna grupp som ligger 

under 0. Mediansträcket för boxen med besöksnäringskommunerna ligger strax under 0, vilket 

betyder att även dessa kommuner visar på en svag minskning av befolkningen men inte lika 

stark som landsbygdskommunerna, dock finns det några besöksnäringskommuner som visar på 

en stark tillväxt. Genomsnittligt visar besöksnäringskommunerna på en bättre tillväxt bland 

befolkningen än landsbygdskommunerna.   

 

Urbaniseringen som skett i landet har gjort att många människor valde att lämna landsbygden, 

och idag bor de allra flesta i storstäder, tätorter eller andra större städer i Sverige (Svanström, 

2015). Detta har påverkat den demografiska förändringen i olika samhället runt om i landet och 

landsbygden är ofta en plats där det bor fler äldre människor än yngre. I detta avsnitt presenteras 

en graf över åldersstrukturen i olika landsbygdskommuner. 
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4.2.1 Åldersfördelning 
 

I figur 2 såg vi hur hela landets befolkning förändrats sedan år 2000 till 2017, utan att visa 

åldersstrukturen eller vilka grupper av åldrar som minskat eller ökat. I grafen nedanför 

presenteras en jämförelse i åldersstrukturen mellan landsbygdskommuner och 

landsbygdskommuner med besöksnäring. Genom att studera åldersstrukturen och den 

demografiska sammansättningen i en befolkning är viktigt ur många aspekter, de olika behov i 

samhället är ofta relaterat till ålder och/eller kön. Olika befolkningsstrukturer ställer olika krav 

på ett samhälle, ex antalet barn i befolkningen visar hur efterfrågan på antalet skolplatser ser ut 

i dagsläget eller mängden äldre som berättar hur många som eventuellt behöver äldreomsorg 

eller tillgång till annan form av äldrevård (Holdsworth et al. 2013).  

 

Varje stapel i diagrammet nedanför representerar en åldersgrupp där de röda staplarna är 

ökningen/minskningen i procent av antalet människor i landsbygdskommuner i en specifik 

åldersgrupp och de blå staplarna är för besöksnäringskommuner. En positiv stapel betyder att 

antalet personer i den gruppen har ökat, och en negativ stapel betyder att antalet har sjunkit.  

 

 
Figur 4 Jämförelse mellan åldersgrupper från år 2000-2017 i landsbygdskommuner och besöksnäringskommuner. 

Datakälla: SCB, 2018. 
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Landsbygdskommuner med besöksnäring, de blå staplarna, är något mindre negativa i de 

åldersgrupper där antalet personer har sjunkit, och lite mer positiva i de grupper där antalet 

personer ökat. Vilket stärks av det vi såg i figur 2, att besöksnäringskommuner haft en mindre 

negativ befolkningsutveckling än andra landsbygdskommuner. De båda kommungrupperna 

visar dock på ett liknande mönster i befolkningens åldersstruktur, där de visar på en nedgång 

av personer i samma åldersgrupper och en ökning av äldre.  

 

Som det går att avläsa ur diagrammet visar båda kommungrupper på en minskning av 

människor i 30 års åldern upp till 59 år, för att sedan visa på en ökning av antalet äldre. Detta 

kan dels förklaras genom att åldersgrupperna åldras och förflyttas till höger, diagrammet visar 

förändringen mellan 2000 och 2017 vilket betyder att kohorterna blir äldre och förflyttas i 

diagrammet.  

 

Det har konstaterats i tidigare del att besöksnäringskommuner visar på en mer positiv och något 

gynnsammare befolkningsutveckling än andra landsbygdskommuner, och för att ta reda på 

huruvida det är ett födelseöverskott eller ett mer positivt flyttnetto presenteras nedan en tabell 

över antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade i respektive kommungrupp, både i absoluta 

tal och den procentuella förändringen.  Genom att jämföra dessa två kommungrupper med 

varandra kan vi enkelt se de olika skillnaderna i förändringar mellan år 2000 fram till 2017. En 

befolkning som inte förändras har ett totalnetto på 0%, men det kan fortfarande vara så att det 

finns ett födelseöverskott, men att detta jämnas ut i och med ett negativt flyttnetto, att det är 

fler som lämnar kommunen än flyttar dit. Det sammanslagna nettot för födda, döda, inflyttade 

och utflyttade säger endast hur mycket tillväxt kommunen haft, inte vilka komponenter som 

gjort att kommunen har växt eller inte har växt. 

 
Tabell 1 Antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade i olika kommungrupper 2000-2017. (Datakälla: SCB, 2018) 

Landsbygdskommuner   Besöksnäringskommuner   
Befolkning år 2000 532565  Befolkning år 2000 149938  
Födda 78190 14,7% Födda 21504 14,3% 
Döda 117938 22,1% Döda 33549 22,4% 
Inflyttade 361425 67,9% Inflyttade 136665 91,1% 
Utflyttade 357499 67,1% Utflyttade 124594 83,1% 
Netto födda/döda -39748 -7,5% Netto födda/döda -12045 -8,0% 
Nettoflytt 3926 0,7% Nettoflytt 12071 8,1% 
Total Netto -35822 -6,7% Total Netto 26 0,0% 
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Landsbygdskommuner visar på ett negativt födelsenetto vilket kan läsas i tabellen ovan. 

Födelsenettot är skillnaden mellan antalet födda och antalet döda, vilket påverkar hur 

befolkningen ser ut. Ett positivt födelsenetto bidrar till befolkningstillväxt om nettoflytten 

också är positiv eller lika med noll. Som vi kan se i tabell 1 är det nästan lika många som flyttar 

till landsbygdskommunerna som från dem. Landsbygdskommunernas negativa 

befolkningstillväxt beror på att det dör fler människor i kommunerna än det föds. 

Besöksnäringskommunerna visar även de på ett födelseunderskott men som kompenseras något 

med en mer positiv nettoflytt, det flyttar in mer människor i dessa kommuner än det flyttar ut, 

vilket bidrar till kommunernas tillväxt. I besöksnäringskommunernas fall är det 8,1 % mer 

personer som flyttar dit än från, och i andra landsbygdskommuner är det endast 0,7% nettoflytt. 

Det kan nu konstateras att besöksnäringskommunernas mer positiva befolkningstillväxt beror 

på ett positivt flyttnetto, det går bättre för dessa kommuner eftersom att man flyttar dit i större 

utsträckning än man flyttar därifrån. Tabellen är mätt i absoluta antalet flyttningar, vilket gör 

att antalet in- och utflyttade blir väldigt högt. Om en och samma person flyttar fram och tillbaka 

så räknas det flera gånger. Detta betyder också att flyttning mellan kommuner i samma grupp 

räknas, ex flytt från Åre till Strömstad vilket gör att det på så sätt blir två gånger (utflytt från 

Åre och inflytt Strömstad).   

 

Att man flyttar kan bero på många olika orsaker men ofta är det vanligt att flytta på grund av 

sysselsättning. Jobb inom turismsektorn kan locka folk att flytta till en kommun, då platser som 

är framgångsrika inom besöksnäringen också lyckas när det kommer till att locka till sig 

migranter (Niedomysl, 2005). Strukturell utflyttning av främst yngre andelen av populationen 

bidrar till en skev åldersstruktur och därmed en åldrande befolkning (Amcoff & Westholm, 

2007; Niedomysl & Amcoff, 2011). 

 

4.2.2 Variationer mellan besöksnäringskommunerna 
 

Gruppen besöksnäringskommuner visar på stora variationer, i figur 5 presenteras en jämförelse 

mellan de kommuner som klassas som landsbygdskommuner med besöksnäring, för att enkelt 

kunna förstå att det är skillnader i deras befolkningsutveckling. 
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Figur 5 Befolkningsutveckling i landsbygdskommuner med besöksnäring år 2000-2017. 2000=100. Datakälla: 

SCB, 2018. 

Som det går att läsa av i figur 5 är utvecklingen i de 15 olika besöksnäringskommunerna olika. 

Det finns många kommuner som haft en positiv utveckling sen år 2000, många som har haft en 

negativ utveckling och några som har stått relativt still i sin tillväxt.  De två kommuner som 

ligger allra längst ned i botten är Storuman och Arjeplog som har sjunkit 15 respektive 17% 

sen år 2000. De två kommuner som har haft allra störst tillväxt är Strömstad (19%) och Åre 

(16%). Något om kan tänkas förklara Strömstads uppgång de senaste åren är närheten till Norge 

vilket gör att många människor bosätter sig där, och sedan pendlar till ett arbete i Norge. 

Rättvik, Eda och Orsa har sedan år 2000 förändrats minimalt och visar därför på ingen tillväxt, 

men inte heller en nedgång. Utvecklingen har sett olika ut i de olika kommunerna, de har växt 

för att sedan sjunka igen, eller sjunkit i antal för att sedan visa på tillväxt. Det är något fler 

kommuner som visar på nedgång av antalet invånare men den starka tillväxten i de kommuner 

i toppen, och de som inte befolkas gör troligtvis att trenden hos besöksnäringskommuner ser 

mer positiv ut än bland andra landsbygdskommuner. Totalt är det fem kommuner som visar på 

ökning från år 2000 (Leksand 3%, Båstad 5%, Tanum 5%, Åre 16% och Strömstad 19%) och 

nio kommuner som har minskat i antalet invånare  
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(Orsa -1%, Eda -1% Borgholm -4%, Sotenäs -6%, Malung-Sälen -6%, Älvdalen -8%, 

Härjedalen -11%, Storuman -15%, Arjeplog -17%)  

 

4.3 Regressionsanalys 

 
Olika kommuner har olika fördelar och en landsbygd med liv och rörelse är viktigt för Sverige 

som en plats att besöka. En ökad besöks- och turismnäring kan ge ringar på vattnet för 

lokalbefolkningen då det öppnas nya butiker och platsen får ett bredare serviceutbud (SOU 

2017:95). Tabellen nedanför visar en bivariat regressionsmodell, där syftet är att ta reda på 

effekten den oberoende variabeln har på den oberoende variabeln, alltså vilken effekt som 

besöksnäringen har på befolkningsutvecklingen. 

 
Tabell 2. Bivariat regressionsanalys. Oberoende variabel är besöksnäring, beroende variabel är 
befolkningsförändringen mellan 2000-2017. Datakälla: SCB, 2018. 

 Förändring 2000-2017 
Besöksnäring (0-1) 891,7* 
Intercept  
 

-886,5* 

N 55 
R2 0,184 

*p < 0,05 
 
 

De kommungrupper som jämförs i regressionen ovan är landsbygdskommuner med 

besöksnäring (1) och landsbygdskommuner (0). Indelningen av kommuner har gjorts utifrån 

SKL:s lista för kommungrupper (se bilaga 2). Landsbygdskommuner med besöksnäring är 15 

stycken och landsbygdskommunerna är 40. Det som går att avläsa från tabell 2 är att det finns 

ett positivt samband mellan besöksnäring och befolkningsutveckling, då en ökning i den 

oberoende variabeln leder till en ökning i den beroende vilket är lika med ett positivt samband. 

Snitt-tillväxten är större i den grupp som representerar besöksnäringskommuner än i 

landsbygdskommuner.   

 

N = hur många kommuner som är med i regressionen och i detta fall är det 55 stycken totalt. 

Det justerade R2 värdet är ett mått på den oberoende variabelns förklaringskraft, den berättar 

hur mycket av befolkningstillväxten som kan förklaras av regressionen, vilket i detta fall är 

18,4%. Interceptet står för en startpunkt, i detta fall -886,5 vilket betyder att när 

landsbygdskommunerna ligger på -886,5 ligger besöksnäringskommunerna på 891,7. För att få 
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besöksnäringskommunernas totala utveckling tar man interceptet plus effekten av 

besöksnäringen, skillnaden mellan besöksnäringskommunerna och landsbygdskommunerna, 

dvs -886,5 + 891,7 = 5,2 vilket blir besöksnäringskommunernas totala utveckling.  

 

Det går att konstatera från regressionen ovan att besöksnäringen har en positiv effekt på 

befolkningsutvecklingen. Det går dock inte att utesluta andra samband, att det är just 

besöksnäringen som påverkar tillväxten och inte några andra orsaker.  

 

5. Diskussion  

 

Den mer positiva utvecklingen i besöksnäringskommuner beror främst på att denna grupp av 

kommuner präglas av ett mer positivt flyttnetto, som vi kan se i tabell 1. Detta lilla överskott 

av inflyttade personer gör att statistiken visar på en viss ökning av befolkningen, inte genom 

att det föds fler eller dör färre i dessa kommuner, utan för att det flyttar in något fler än det 

flyttar ut. Vilket kan dras slutsatser till att det är turismnäringen som bidrar till detta mer 

positiva flyttnetto. I figuren för den indexerade befolkningsutvecklingen kan vi se alla de tre 

olika kommungrupperna skiljer sig från varandra och vi kan konstatera att landsbygdskommun 

är den grupp som minskat, medan besöksnäringskommunerna ligger stilla. Denna uppsats har 

studerat statistik gällande befolkningen i Sveriges kommun och kan konstatera att den svenska 

landsbygden har genomgått en omvandling, något som hänt på grund av urbaniseringen och 

förvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.  

 

Denna uppsats har visat på en skillnad mellan landsbygdskommuner och andra 

landsbygdskommuner med besöksnäring, även om alla besöksnäringskommuner inte är raka 

motsatsen till landsbygdskommuner. De följer samma mönster men besökskommunerna är 

något mindre negativa i sin befolkningsutveckling, vilket man kan se i bland annat figur 3, som 

visar en boxplot över dessa två olika kommungrupper. En boxplot passar bra när man vill 

jämföra två olika datamaterial och visa detta på ett enkelt sätt för att presentera skillnaderna. 

 

Som tidigare nämnt i teoridelen är turismen idag en av världens största näringar, folk reser i allt 

större utsträckning och dagens transportmöjligheter gör mer avlägsna platser tillgängliga. 

Behovet av turism verkar endast öka och turism ger fler och fler människor på olika platser 

sysselsättningsmöjligheter. Turismen bidrar till ökad andel förvärvsarbetare, ökat BNP och 
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andra externa effekter på mottagarsamhället. Turismen gynnar inte bara de som är direkt 

involverade i turismnäringen utan ger även ringar på vattnet för andra integrerade näringar så 

som handel, transport och restauranger osv. Ökad turism ger ett helt samhälle positiva effekter 

om det slår väl ut, därför kan turism på landsbygden gynna dessa samhällen som inte är starka 

ekonomiskt. Det bör dock tilläggas att samhället bör ha vissa förutsättningar för att turismen 

ska få den genomslagskraften men vill. Det är inte bara att satsa på turism och sen vänta sig att 

locka till inflytt, det krävs planering och utredning för att satsningen ska slå väl ut.  

Det går såklart inte att förutsäga vad en satsning på turism på landsbygden kommer att få för 

utslag, men genom att studera tidigare exempel kan man förutspå vad som kan tänkas komma 

att väntas. En kommun som redan drabbats hårt av avfolkning, och ekonomin redan är svag kan 

det tänkas att det är för riskfyllt att göra en sådan satsning, men som Hall (2007) menar på är 

att turism bör vara integrerat i andra utvecklingsmöjligheter för att få önskad genomslagskraft. 

Det är tänkbart att en kombination av lantbruk och naturturism skulle kunna vara en sådan 

integration. Det finns många olika farmar runt om i världen där man redan gör detta, där 

jordbruket i kombination av uthyrning av stugor och rum lockar till inresande och 

arbetsmöjligheter.  

 

Turism är en växande bransch som ger många människor runt om i världen 

sysselsättningsmöjligheter, vilket ses som utgångspunkten för turism på landsbygden. Ökad 

sysselsättning ger ökad inflytt och främst inflytt av yngre människor som kan bidra till 

reproduktion och därmed en mer åldersdistribution. Lundmark et al (2011) menar att 

landsbygden är en bra plats för att utöva naturturism på och även positivt för landsbygden då 

detta flöde av turister bidrar till regional utveckling.  

 

Det finns många negativa aspekter av turismen och dess breda utveckling världens över, ökat 

flöde av människor som reser bidrar till ett allt högre utsläpp av fordon och flyg. Ett ansvarsfullt 

sätt att resa på är en möjlighet för landsbygden då den ofta ligger inom ett närmare avstånd, och 

möjlighet att uppmärksamma lokalbor eller folk i den absoluta närheten  gör att avståndet är 

mindre och därmed mindre utsläpp. Planeringsarbetet är en viktig del i hållbar 

turismutveckling, allt för att miljö och natur ska påverkas så lite som möjligt. En del i 

planeringsarbete för landsbygden kan tänkas vara att organisera vandringsleder och planera för 

hur många besökare som en plats kan ta emot innan naturen blir lidande.  
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Kommuner som är starkt kopplade till säsong är beroende av att det finns människor som vill 

komma och jobba då det är som allra flest turister som besöker orten. Dessa säsongsarbetare är 

en stor tillgång för kommunerna då de bidrar med arbetskraft, som annars kanske inte finns 

tillräckligt av på orten. Problemet med säsongsarbetare är att det bidrar med ett läckage då de 

inte är folkbokförda och betalar skatt i annan kommun. Dock kan man spekulera i hur orten 

annars hade klarat sig utan denna arbetskraft, en arbetskraft som bidrar till att kommunen kan 

upprätthålla ett stort antal turister under en kort tid och på lång sikt kunna driva verksamheten 

vidare.  

 

Åldersstrukturen följer samma mönster i de båda kommungrupperna, vilket visar att det även i 

besöksnäringskommunerna lider brist på unga. Dock är besöksnäringskommunerna inte lika 

negativa som landsbygdskommunerna och visar även på en mer positiv utveckling i grupperna 

som växer. Detta kan mycket väl bero på att turismen ger ökad sysselsättning bland den yngre 

generationen, och som gör att de stannar på orten istället för att flytta. Det kan också tänkas att 

folk flyttar från en landsbygd till en annan, på grund av att utbudet av jobb är bättre på denna 

plats. Avsaknaden av unga människor på landsbygden bidrar till att det blir många äldre kvar 

som blir en kostnad för kommunen, äldre människor är i större behov av vård och äldreomsorg. 

En plats som präglas av äldre människor reproduceras inte heller vilket gör att utan unga 

människor i fertil ålder tenderar att avfolkas mer än platser där det bor fler unga.  

 

Även mellan olika besöksnäringskommuner är det stora skillnader på befolkningens utveckling. 

Många besöksnäringskommuner är framgångsrika när det kommer till turism, vilket leder till 

att det flyttar många människor dit. Det har tidigare i teoridelen tagits upp att platser som är 

framgångsrika när det kommer till turism, också är bra på att locka människor till inflytt. 

Niedomysl (2005) menar på att turistattraktioner har förmågan att öka en plats attraktivitet och 

när en migrant ska välja en ny plats att flytta till kommer han eller hon sannolikt att välja den 

destination som uppfattas som mest attraktiv, därmed är denna migrant mer benägen att välja 

en besöksnäringskommun än landsbygdskommun. Människor flyttar sällan till platser som de 

inte vet någonting om, vilket gör att populära orter så som Åre, Sälen och Strömstad har en 

fördel jämtemot andra besöksnäringskommuner då de är välkända svenska turistorter. Olika 

kommuner har olika förutsättningar när det kommer till geografiska fördelar och att Åre är 

beläget vid nära berg som gör det möjligt för skidåkning och mountainbike är en stor fördel när 

det kommer till en turistorts existens. Strömstad ligger nära den norska gränsen vilket lockar 

många norrmän att besöka, då det svenska utbud på shopping av varor så som alkohol är 
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billigare än i Norge. Detta gör att det höga handelsindex i jämförelse med kommunens invånare 

blir väldigt högt och därmed bidrar till en positiv bild av Strömstad som en 

besöksnäringskommun. Det kan även tänkas att många norrmän och svenskar bosätter sig nära 

gränsen och jobbar i Norge, vilket är fördelaktigt ekonomiskt. Arjeplog och Storuman är två 

besöksnäringskommuner som har en jämförelsevis relativt negativ befolkningsutveckling. 

Detta är två till ytan mycket stora kommuner belägna i Norrland. I Storumans kommun ligger 

Hemavan-Tärnaby som är en skidort som växer, men inte tillräckligt mycket för att hela 

kommunen ska visa på tillväxt. Det finns stora variationer inom båda grupperna, det finns de 

landsbygdskommuner har en mycket negativ befolkningsutveckling men det finns och de som 

går bättre och det finns de besöksnäringskommuner som har en mer negativ utveckling, och det 

finns de som har en mycket positiv. Storuman och Arjeplog kanske ändå går bättre i och med 

besöksnäringen, utan denna hade kanske befolkningsutvecklingen varit ännu sämre. 

Regressionsanalysen stärker uppsatsens hypotes, att besöksnäringskommunerna har en mer 

positiv befolkningsutveckling än andra landsbygdskommuner, då resultatet visar att en ökning 

av den oberoende variabeln besöksnäring, leder till en ökning i den beroende, som är 

befolkningsförändring. 

 

5.1 Slutsats 

 
Efter att ha studerat och tagit del av den data som funnits tillgänglig har det framkommit under 

studiens gång är att besöksnäringskommuner tenderar att ha en mer positiv, eller något mindre 

negativ, befolkningsutveckling än andra landsbygdskommuner. Detta går i linje med 

uppsatsens hypotes vilket gör att den kan med hjälp av data, figurer och tabeller kan stärkas. 

Det går dock att konstatera att olika besöksnäringskommuner faktiskt också har avfolkats under 

den undersökta tidsperioden 2000-2017.   

6. Vidare forskning 

 
Denna studie har undersökt om landsbygdskommuner med besöksnäring har en mer positiv 

befolkningsutveckling än andra landsbygdskommuner. Uppsatsen är relativt bred och beskriver 

generellt hur det ser ut i dessa grupperingar av kommuner. Det skulle vara intressant att ta reda 

på mer djupgående hur kommunerna påverkas av att det främst är de unga människorna som 

lämnar landsbygden, och vilka krav detta sätter på ett samhälle. En mer djupgående analys 

kanske skulle hjälpa till att förklara hur landsbygdskommuner kan lägga upp strategier för att 
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locka unga människor till inflytt genom att studera deras behov och preferenser. Det skulle 

också vara intressant att göra en mer djupgående regressionsanalys, med kontrollvariabler som 

kan tänkas påverka befolkningstillväxten. Att med hjälp av GIS lägga till en variabel för 

närheten till en större stad och kanske priser på bostäder eller lätthet i att få ett lån beviljat. En 

annan variabel hade kunnat vara befolkningstäthet och antal invånare, något som kan tänkas 

påverka de olika besöksnäringskommunerna.   

7. Sammanfattning 
 

Problemet kring den svenska landsbygdens avfolkning och främst migrationen av den unga 

generationen påverkar dessa rurala platser negativt. Den svenska landsbygden har svårt att 

konkurrera med utbudet av jobb och utbildning som finns i de stora städerna och dagens stora 

efterfråga på mer välutbildade människor gör att många flyttar dit. Landsbygden är beroende 

av att fler människor, då främst unga, flyttar dit och gör platsens demografiska sammansättning 

mer jämn. Turism har setts som ett hjälpmedel att omvända utflyttningen och ett sätt att skapa 

jobb för unga människor.  

 

Undersökningen i denna uppsats lutar sig mot teorin, där turism på landsbygden både visar 

negativa och positiva utfall. Resultatet från denna studie visar att besöksnäringskommuner har 

en mer positiv befolkningsutveckling än andra landsbygdskommuner. Studien utgår från SKL:s 

kommungruppsindelningar där olika kommuner klassificeras efter storlek, typ och 

karaktärsdrag. Resultatdelen avslutas med en bivariat regressionsanalys som stärker uppsatsen 

hypotes, men samtidigt måste det tas i beaktning att det kan finnas många olika faktorer mer än 

besöksnäringen som påverkar befolkningsutvecklingen i en mer positiv riktigt, dock är det 

troligt att denna näring bidrar till en relativt stor del av utvecklingen.  
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Bilaga 1.  
Kommungruppsindelning, huvudgrupperingar (SKL, 2018b). 
 
Huvudgrupp Kommungrupp Kort definition Antal 
A. Storstäder och 
storstadsnära kommuner 

A1. Storstäder Minst 200 000 invånare 
i kommunens största 
tätort 

3 

A2. Pendlingskommun 
nära storstad 

Minst 40 % utpendling 
till storstad eller 
storstadsnära kommun 

43 

B. Större städer och 
kommuner nära större 
stad 

B3. Större stad Minst 40 000 och 
mindre än 200 000 
invånare i kommunens 
största tätort 

21 

B4. Pendlingskommun 
nära större stad 

Minst 40 % utpendling 
till större stad 

52 

B5. Lågpendlingskommun 
nära större stad 

Mindre än 40 % 
utpendling till större 
stad 

35 

C. Mindre städer/tätorter 
och 
landsbygdskommuner 

C6. Mindre stad/tätort Minst 15 000 och 
mindre än 40 000 
invånare i kommunens 
största tätort 

29 

C7. Pendlingskommun 
nära mindre stad/tätort 

Minst 30 % ut- eller 
inpendling till mindre 
ort 

52 

C8. Landsbygdskommun Mindre än 15 000 inv i 
kommunens största 
tätort, lågt 
pendlingsmönster 

40 

C9. Landsbygdskommun 
med besöksnäring 

Landsbygdskommun 
med minst två kriterier 
för besöksnäring, dvs 
antal gästnätter, 
omsättning inom 
detaljhandel/ hotell/ 
restaurang i förhållande 
till invånarantalet. 

15 
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Bilaga 2.  
 
Landsbygdskommuner och landsbygdskommuner med besöksnäring (SKL, 2018b) 
 

Stad Kommungruppsindelning  
Gislaved Landsbygdskommun 
Vetlanda Landsbygdskommun 
Vimmerby Landsbygdskommun 
Dals-Ed Landsbygdskommun 
Bengtsfors Landsbygdskommun 
Åmål Landsbygdskommun 
Torsby Landsbygdskommun 
Årjäng Landsbygdskommun 
Sunne Landsbygdskommun 
Filipstad Landsbygdskommun 
Hagfors Landsbygdskommun 
Arvika Landsbygdskommun 
Hällefors Landsbygdskommun 
Vansbro Landsbygdskommun 
Mora Landsbygdskommun 
Ludvika Landsbygdskommun 
Ovanåker Landsbygdskommun 
Ljusdal Landsbygdskommun 
Söderhamn Landsbygdskommun 
Bollnäs Landsbygdskommun 
Ånge Landsbygdskommun 
Kramfors Landsbygdskommun 
Sollefteå Landsbygdskommun 
Ragunda Landsbygdskommun 
Strömsund Landsbygdskommun 
Norsjö Landsbygdskommun 
Malå Landsbygdskommun 
Sorsele Landsbygdskommun 
Dorotea Landsbygdskommun 
Vilhelmina Landsbygdskommun 
Åsele Landsbygdskommun 
Lycksele Landsbygdskommun 
Arvidsjaur Landsbygdskommun 
Jokkmokk Landsbygdskommun 
Överkalix Landsbygdskommun 
Kalix Landsbygdskommun 
Övertorneå Landsbygdskommun 
Pajala Landsbygdskommun 
Gällivare Landsbygdskommun 
Haparanda Landsbygdskommun 
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Borgholm 

 
Landsbygdskommun med besöksnäring 

Båstad Landsbygdskommun med besöksnäring 
Sotenäs Landsbygdskommun med besöksnäring 
Tanum Landsbygdskommun med besöksnäring 
Strömstad Landsbygdskommun med besöksnäring 
Eda Landsbygdskommun med besöksnäring 
Malung-Sälen Landsbygdskommun med besöksnäring 
Leksand Landsbygdskommun med besöksnäring 
Rättvik Landsbygdskommun med besöksnäring 
Orsa Landsbygdskommun med besöksnäring 
Älvdalen Landsbygdskommun med besöksnäring 
Åre Landsbygdskommun med besöksnäring 
Härjedalen Landsbygdskommun med besöksnäring 
Storuman Landsbygdskommun med besöksnäring 
Arjeplog Landsbygdskommun med besöksnäring 

 


