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Förord  
 
Jag skulle vilja tacka de kommuner som deltagit i denna studie och 
därmed bidragit till genomförandet av mitt examensarbete.  
 
Detta examensarbete sätter troligen punkt för mina studier vid Umeå 
universitet. Jag skulle vilja rikta ett speciellt stort tack till min handledare 
som inte enbart varit ett stöd under examensarbetet utan även fungerat 
som stöd under hela studieperioden. Tack Håkan! 
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till familj och vänner som under denna 
period försummats. Under studietiden har tillfällen som borde spenderats 
med nära och kära ägnats åt uppgifter, tentaplugg och slutligen denna 
uppsats. Stort tack för att ni fortfarande finns kvar! 
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Abstact  
 

This study describes four municipal strategic approaches to a central 
city. The aim of this study was to investigate which strategies 
municipalities use to take advantage of their geographical location, 
thereby benefiting both population growth and establishment within 
the municipality's borders. Municipalities often use cooperation across 
administrative boundaries and are often dependent on each other 
through various forms of cooperation. 
 
What is apparent from the results of this study is that municipal 
cooperation is very similar to previous studies in the southern part of 
Sweden. A difference that has been found is that municipal 
cooperation, despite the fact that many of the municipalities' 
population declined, also invest own resources from municipal 
activities in order to strengthen the business community. Proximity to 
a central location has led to economies of scale that enabled assets in 
form of service functions in the smaller municipalities. The 
municipalities had not been able to implement these outside of joint 
cooperation with the central city. 
 
It is also apparent from the study that the municipalities do not have 
natural moving cycles and that this inhibits the natural reintegration of 
younger residents and thereby hampering population growth in the 
municipality. 
 
The conclusion that can be drawn is that the municipal cooperation 
around the central city is well functioning and that the municipalities 
have good cooperation regarding the business sector. All municipalities 
have housing shortages and try to stimulate their own housing market 
with their own construction. This, in turn, will release homes that allow 
families with children to move to the municipalities outside the central 
city. 
 
KEY WORDS: Municipal strategies, municipal cooperation, 

urbanization, nortern Sweden, population growth. 
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1.Inledning  
 
Dagens samhälle har under generationer formats genom olika typer av 

samarbeten på lokal-, regional-, nationell-, och internationell nivå. 

Grundtanken med alla former av samarbeten är att den som deltar får mer 

fördelaktiga utgångslägen till skillnad från dem som väljer inte delta i 

samarbetet. 

Samarbeten och kompromisser har på kommunal nivå under 1900-talet 

bland annat inneburit att antalet kommuner i Sverige minskat på grund av 

kommunsammanslagningar (Boverket, 2007). En av fördelarna med 

dessa sammanslagningar var att kommunernas befolkning ökade. En 

befolkningsökning kan bidra till ökade skatteintäkter och 

stordriftsfördelar till den kommunala verksamheten (Folkesson et al., 

2014). 

På senare år har samarbetsområden utvecklats på både kommunal och 

regional nivå. Detta har inneburit att verksamheter kopplade till bland 

annat befolkningsfrågor har samordnats och därigenom skapat 

gemensamma mål och strategier. Samarbeten innefattar ofta en samsyn 

på utveckling och gemensamma vägval men i slutändan kan inte allt i den 

kommunala och regionala planeringen styras enbart av samarbeten.  

Kommuner har även egna visioner och mål som driver deras egen 

utveckling framåt.  

Ekonomiska frågor och samarbeten över kommungränserna är idag av 

större betydelse för att komma fram till mer hållbara och långsiktiga 

lösningar i en allt mer konkurrerande miljö (Syssner, 2014). Ett exempel 

på ett sådant samarbete är Umeåregionen som består av sju kommuner 

(Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, 

Örnsköldsvik) som utökat sitt samarbete med varandra för att stärka olika 

områden i regionen (Umeåregionen, 2018).  

Umeå kommun är den största kommunen i Västerbottens län räknat till 

befolkningens storlek och Umeå som stad kan ses som länets centralort 

(SCB, 2016).  Umeå kommun är även att betrakta som regionens enda 

självständiga arbetsmarknad som resterande kommuner i den lokala 

arbetsmarknadsregionen har en hög inpendling till (ibid). 

Umeå kommun arbetar utefter en vision om att dagens befolkning på cirka 

125 000 invånare till år 2050 ska öka till cirka 200 000 invånare (Umeå 

kommun, 2017). Kommunen beskriver i sin översiktsplan bland annat att 

detta ska ske främst via förtätning men även i kommunens ytterområden 
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(Umeå kommun, 1998). Kommunen har i och med sin roll som centralort 

stora visioner och planerar för en ökad tillväxt i kommunen. 

Sverige har under många år haft en stor inflyttning från mindre tätorter 

till större städer, mycket på grund av ökade möjligheter till utbildning och 

arbete (Holm et al., 2013). Utbildning, arbete och en utökad tillgång till 

sociala aktiviteter har till stor del bidragit till att större städer ökat 

befolkningsmässigt på bekostnad av mindre kommuner och tätorter 

(ibid). Detta gör att trots ett kommunalt samarbete mellan olika 

kommuner, både på regional- och kommunal nivå, kan de ekonomiska 

förutsättningarna vara förhållandevis olika mellan de samarbetande 

kommunerna.  

Samarbeten i regioner och mellan kommuner kan skapa 

kostnadseffektiviseringar för både mindre och större kommuner men i 

slutändan kan en minskande befolkning även minska intäkterna till den 

kommunala verksamheten. Som vi tidigare varit inne på ger en 

befolkningsökning högre skatteintäkter men dessa tenderar att falla med 

en minskande befolkning. I dagsläget består av cirka 70% av kommunens 

intäkter av just inkomstskatt från den egna befolkningen och är därmed 

en stor del av inkomstkällan (Bäck, et al., 2013). Kommunerna har enligt 

svensk lag rätt att ta ut avgifter för att finanserna sin huvudsakliga uppgift, 

det vill säga att förse invånarna med välfärdstjänster och offentlig service 

(SOU 2017:77). 

Befolkningen i mindre kommuner är viktig, mycket på grund av de 

skattebaserade intäkterna. Dock är det viktigt att nämna att det även finns 

ett statligt fördelningssystem som jämnar ut ekonomiska skillnader 

mellan kommuner med höga och låga skatteintäkter (Folkesson et al., 

2014) Något som Josefina Syssner (2014) har uppmärksammat är att detta 

utjämningsbidrag, trots sina utjämnande effekter, inte täcker det bortfall 

som kommunerna får i och med en befolkningsminskning. Kommunerna 

får även ett mindre kundunderlag till de lokala handlarna och offentlig 

vård och omsorg har i vissa fall svårt att bära sina egna kostnader (ibid). 

Kommunerna kan som tidigare nämnts, trots stora möjligheter till 

kostnadseffektivisering via samarbeten och statliga bidrag, hamna i 

ekonomisk knipa genom att befolkningsantalet minskar.  

Det ställs i dagsläget inga formella krav på kommunerna att de aktivt ska 

arbeta för att öka sin befolkning (Folkesson et al., 2014). De fördelar som 

dock finns för en mindre kommun är bland annat att befolkningstillväxt 
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oftast leder till att den ekonomiska situationen i allmänhet blir mer 

gynnsam (Folkesson et al., 2014). 

Detta arbete kommer att beskriva förhållandet mellan en större kommun 

och de omkringliggande mindre kranskommunerna som geografiskt 

angränsar till den större kommunen. Umeå kommun och tätort kommer i 

detta arbete att beskrivas som regionens centralort och kommer 

därigenom att inneha en hierarkisk ställning över de omkringliggande 

kommunernas tätorter.  

Den stora centralortens visioner har vi redan varit inne på men vad de 

mindre kranskommunerna har för strategier och hur de anpassar sig 

utifrån sitt geografiska läge är inte lika tydliga. Centralorter har bland 

annat, genom urbaniseringens drivkrafter, en förmåga att attrahera och 

locka till sig människor från olika håll, ofta på bekostnad av närliggande 

orter och kommuner (Holm, et al., 2013). Att bibehålla en demografisk 

balans innebär i denna studie att kommuner på sikt strävar efter en jämn 

befolkningsökning. Det innebär även att kommunerna arbetar för att 

befolkningsstrukturens åldersfördelning på sikt ska bli jämnare. Studien 

kommer att beskriva hur kranskommuner i skuggan av en centralort, i 

detta fall Umeå, påverkas av centralortens dragningskraft och vilka 

strategier som kranskommunerna använder sig av för att främja den 

demografiska balansen i kommunen.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur 
kranskommunerna i direkt anslutning till Umeå arbetar med tillväxtfrågor 
och hur kommunerna anpassar sina strategier för att främja den 
demografiska och ekonomiska utvecklingen. Studien kommer arbeta efter 
följande frågeställningar: 
 

Vilka olika strategier använder sig kranskommunerna av för att attrahera 

invånare och företag? 

Hur förhåller sig kranskommunerna till Umeå kommuns och regionens 

gemensamma visioner och mål? 

Hur ser kranskommunerna på nuvarande och framtida samarbeten 

mellan regionens kommuner? 
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2. Teori & tidigare forskning  
 

2.1 Centralortsteori 
 
Walter Christallers centralortsteori kommer i detta arbete att beskriva 
geografiska förhållanden i de olika kranskommunerna till Umeå. Cristaller 
har genom sin teori ett förenklat tankesätt när det kommer till 
befolkningens lokalisering på markytan (Bradford & Kent, 1977). 
Markytan är dessutom plan och saknar geografiska hinder vilket gör att 
förutsättningarna är densamma när det kommer till befolkningens 
möjligheter att ta del av exempelvis infrastruktur och naturresurser (ibid). 
 
Befolkningen gör enligt teorin rationella val vilket innebär att människor 
enbart tar fördelaktiga beslut gällande både ekonomi och lokalisering 
(Bradford & Kent, 1977). Detta kan exempelvis innebära att människor 
alltid handlar på de servicepunkter som ligger närmast och har bäst pris. 
Mindre orter har ett mindre upptagningsområde och därför ett mindre 
utbud av olika varor och samhällsservice medans större orter har ett större 
upptagningsområde och kan erbjuda ett större utbud av både service och 
produkter (ibid). Varor och service varierar utefter befolkningens behov, 
det vill säga om efterfrågan på en produkt eller servicefunktion inte är 
tillräckligt stor försvinner den så småningom från affären eller från orten 
(ibid). Detta skulle även kunna appliceras på individers benägenhet att 
pendla. Skulle en individ bli erbjuden arbete närmare bostaden minskar 
transportkostnaderna och ger därmed individen bättre ekonomiska 
förhållanden. 
 
Ett kännetecken för Christallers teori är det hexagonliknade mönster som 
delar in landytan. Området delas in i en centralort med omkringliggande 
mindre serviceorter som ligger på ett likvärdigt avstånd från centralorten 
(Bradford & Kent, 1977). Den större orten besitter en hierarkisk ställning 
över de mindre orterna genom att de har en större befolkning, fler 
servicefunktioner och bedriver en mer diversifierad handel (ibid). 
Centralorten som ligger i mitten av hexagonen är huvuddistributör till de 
omkringliggande mindre serviceorterna (ibid). Här varierar även 
storleken mellan orterna, men en större ort har alltid ett större inflytande 
över de mindre orterna (ibid). Christallers teori kommer i denna studie att 
belysa de olika kranskommunernas geografiska skillnader och likheter 
samt kopplas till invånarnas förmåga att göra egna rationella val. Detta 
innebär bland annat att människor kommer att göra det som är mest 
kostnadseffektivt gällande både ekonomi och tidsåtgång.  
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2.2 Arbetsmarknadens geografiska kontext 
 
I rapporten ”Vad ska man ha ett land till” beskriver forskare vid Umeå 
universitet bland annat bosättningsmönster i förhållande till 
arbetsmarknadsutbudet i större och mindre kommuner (Holm, et al, 
2013).  
 
Urbaniseringen har inneburit att befolkningen i en större utsträckning 
flyttar från landsbygden och in till större städer och tätorter (Holm, et al, 
2013). Unga människor flyttar från mindre kommuner och in till större 
städer för att bland annat ta del av en större arbetsmarknad samt 
möjlighet till högskole- och universitetsutbildning (ibid). Efter avslutad 
utbildning finns ofta anpassade arbetstillfällen i anslutning till större 
städer där möjligheterna är större att komma in på arbetsmarknaden 
vilket gör det osannolikt att återvända till den mindre hemkommunen 
(ibid). 
 
Arbetsmarknaden i mindre kommuner har ofta en specialiserad inriktning 
vilket kan innebära att den kompetens som söks på den lokala 
arbetsmarknaden är relativt smal trots att efterfrågan på högutbildad 
kompetens är stor (Holm et al, 2013). Detta kan innebära att 
arbetsmarknaden i mindre kommuner är nischad och enbart passar en 
person i ett hushåll (ibid). Detta kan försvåra för just barnfamiljers 
etablering i mindre kommuner då arbetsmarknaden är begränsad i många 
yrkesområden (ibid).  

 

2.3 Krympande kommuner  
 
Josefina Syssner är en forskare vid Linköpings universitet som via 
centrum för kommunstrategiska studier under många år forskat i frågor 
som berör svenska kommuner (Linköpings universitet, 2016). Detta 
arbete kommer att referera till bland annat en av hennes studier ”Politik 
för kommuner som krymper” som förklarar hur kommuner med ett 
krympande befolkningsantal anpassar sin politik till rådande förhållanden 
(Syssner, 2014). 
 
Syssners (2014) studie beskriver hur mindre kommuner i Östergötland 
anpassar sig till den rådande befolkningsstrukturen med hjälp av bland 
annat mellankommunala samarbeten där kommunerna tvingas till 
ekonomiska omstruktureringar. Detta gör att arbetet knyter an till 
Syssners (2014) studie och kan förklara hur olika former av samarbeten 
uppstår mellan kommuner. Bland annat har tre av fyra kommuner i denna 
studie under en lång period haft en negativ befolkningstillväxt och har 
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både mellankommunala- och regionala samarbeten för att förbättra sin 
ekonomiska och administrativa situation. Syssner (2014) menar bland 
annat att kommunerna som kämpar med en minskade befolkning i relativt 
liten utsträckning vidtar åtgärder för att vända den demografiska trenden 
trots att det finns visioner om att vända kommunens negativa 
befolkningstillväxt.   
 
Syssner har även tillsammans med Albin Olausson (2015) forskat om 
frågor rörande krympande kommuner. Kommuner formar den egna 
verksamheten och tvingar den kommunala organisationen till 
förändringar i och med att befolkningen, över tid, minskar (ibid). Deras 
studie beskriver även hur kommunerna påverkas av att befolkningen 
minskar och belyser bland annat att det råder kompetensbrist i många 
mindre kommuner (ibid). Det framgår även att kommuner som ligger på 
pendlingsavstånd från en större stad eller tätort har svårt att rekrytera 
specialiserad arbetskraft till den kommunala verksamheten (ibid). 
 
Syssner & Olausson (2015) visar även på skillnaderna av att arbeta i en 
större respektive mindre kommun där möjligheten till specialisering inom 
ett specifikt område är begränsad i små kommuner. Detta tillsammans 
med ekonomiska fördelar, både gällande mindre pendlingskostnader och 
en högre inkomst, gör att de större kommunerna ofta vinner dragkampen 
om högutbildad arbetskraft (Ibid).   
 

2.4 Kommunal samverkan  
 
Ola Mattisson och Hans Knutsson (2015) som är verksamma vid Lunds 
universitet beskriver i ”Samverkan för en fungerande lokal 
samhällsstruktur” hur kommunerna kan samarbeta över kommungränser 
och därmed förbättra den kommunala verksamheten. Dessa förbättringar 
sker dock inte i den kostnadstunga delen av den kommunala 
verksamheten som bland annat berör kommunernas vård- och 
omsorgsuppdrag, utan berör mindre kostnadsintensiva samarbeten av 
administrativ karaktär (ibid). Samarbeten kan ske via gemensamma 
samverkansöverenskommelser som både ger kompetenshöjande effekter 
samt stordriftsfördelar för de samverkande kommunerna. Mattisson & 
Knutssons (2015) förklarar även varför vissa former av samarbeten 
uppstår och uteblir mellan angränsande kommuner och inom vilka 
områden samarbeten i framtiden kan vara önskvärda. Bland annat 
förklarar deras studie väl varför mellankommunala bolagsbildningar kan 
uppstå mellan olika kommuner (ibid). 
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3. Metod 
 
För att uppnå syftet med detta arbete valdes en kvalitativ metod. I ett 
inledande skede övervägdes även alternativet att göra en studie som 
enbart skulle omfattas av att granska strategiska dokument. Strategiska 
styrdokument i den kommunala verksamheten kan dock vara svårtolkade 
och allmänna i sina formuleringar. Detta bedömdes försvåra 
genomförandet av studien och därför valdes istället en kvalitativ metod 
baserat på informantintervjuer. Översiktsplaner och regionala 
strategidokument har dock använts i studien för bland annat 
bakgrundsinformation och utformningen av den intervjuguide som finns 
beskriven nedan.  
 

3.1 Intervjuer 
 
Studien har utgått från ett deduktivt arbetssätt. Att arbeta deduktivt 
betyder enligt Bryman (2011) att förkunskaper i teori och fördjupning i ett 
specifikt ämne till viss del sker före insamlingen av empiri. Detta innebär 
att man fördjupar sig i ett ämne och därigenom samlar på sig 
bakgrundsinformation som i slutändan ska underlätta insamlandet av 
innehållsrik data (ibid). 
 
Studiens empiriska material består huvudsakligen av intervjusvar från 
tjänstepersoner i den kommunala verksamheten. Urvalet av 
intervjupersoner har efter kontakt med respektive kommun bestämts av 
kommunerna själva. Kommunerna har fått ta del av studiens huvudteman 
och därefter fått bedöma vem i den kommunala organisationen som varit 
mest lämpad att delta i studien. Detta resulterade i att en informant från 
respektive kommun deltog i studien. Informanterna har alla mångårig 
erfarenhet inom den kommunala verksamheten och innehar relevanta 
positioner för att delta i studien. Intervjuerna genomfördes under två 
veckor i slutet av april 2018 och varade mellan 30 och 50 minuter. Dessa 
intervjuer utfördes på respektive kommunkontor under följande datum:  
 

▪ Nordmalings kommun: måndag den 16 april kl. 14:00 
 

▪ Vännäs kommun: tisdag den 17 april kl. 13:30 
 

▪ Vindelns kommun: torsdag den 19 april kl. 15:45 
 

▪ Robertsfors kommun: onsdag den 25 april kl. 09:30 
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För att få en djupare förståelse över kommunernas arbetssätt 
genomfördes intervjuer av semistrukturerad karaktär där man som regel 
utgår från en intervjuguide.  
 
När en intervjuguide utformas är det fördelaktigt att det finns en viss 
struktur på formuläret för att främst underlätta analysen. Enligt Bryman 
(2011) ska en intervjuguide sortera in frågorna under olika teman med 
koppling till arbetets syfte och frågeställningar. Detta underlättar inte 
enbart vid analysen utan även intervjuns struktur (ibid). 
 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna är utformade på ett 
sådant sätt att basen för intervjun utgår från intervjuguidens 
förutbestämda antal frågor som kategoriserats under specifika teman 
(Bryman, 2011). Ordningsföljden för dessa frågor sker dock inte i någon 
specifik ordning utan frågorna vävs in i samtalet och anpassas utefter 
intervjun (ibid). Frågorna har dock, som Bryman (2011) föreslår, varit en 
guide och anpassats efter de berörda kommunerna och tillåtit forskaren i 
denna studie att ställa följdfrågor utefter informanternas svar.  
 
Intervjuerna har med informanternas medgivande spelats in och därefter 
transkriberats så detaljerat som möjligt för att på så sätt kunna plocka ut 
underliggande teman i det insamlade materialet.   
 
Informanterna har på grund av kommunernas storlek anonymiserats helt 
för att inte röja deltagarnas identitet. Enligt Bryman (2011) ska man vara 
noga med att inte utsätta informanterna som bidrar till studien för 
onödiga risker. Detta innebär att det inte ska finnas någon risk för att deras 
identitet röjs, eller på annat sätt hämmar deras utveckling eller utsätter 
dem för obehagliga situationer (ibid). Detta är inte enbart viktigt för att 
skapa trygghet för intervjupersonen och värna om individens integritet, 
det är även viktigt med tanke på individers framtida vilja att ställa upp på 
forskningsrelaterade intervjuer (ibid). På grund av kommunernas storlek 
skulle även små detaljer om informanterna kunna röja deras identitet. 
Därför har informanterna i denna studie valts att inte nämnas med varken 
namn, titel eller kön.  

 

3.2 Tematisk analys 
 
Den tematiska analysen bygger som många andra analysmetoder inom 
kvalitativ forskningen på att hitta gemensamma nämnare i den insamlade 
datamaterialet, det vill säga specifika teman (Bryman, 2011). Det 
transkriberade materialet har i detta fall redan i den inledande fasen 
kategoriserats efter fyra huvudteman i den intervjuguide som legat till 
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grund för de intervjuer som har genomförts (bilaga 1). De fyra 
huvudteman som använts är kommunala strategier, kommunala 
samarbeten, regionalt samarbete och förhållningssätt till Umeå som 
centralort. Utefter dessa huvudteman har sedan underliggande teman 
plockats ut från det transkriberade materialet och presenteras under 
respektive rubrik i kapitel fem. Dessa kategoriseringar har utefter 
Brymans (2011) instruktioner skapats genom en noggrann och 
återkommande läsning av det transkriberade materialet. De teman som 
har lyfts fram och presenterats i resultatdelen är relevanta i det avseendet 
att de kan kopplas ihop med arbetets syfte och frågeställningar. 
 

3.4 Granskning av plan- och strategidokument  
  
De berörda kommunernas översiktsplaner har under studiens gång 
granskats. Detta främst för att få en indikation på vilka visioner och planer 
som respektive kommun har. Översiktsplanerna har till detta arbete 
använts till bakgrundsinformation och förberedande inläsning inför de 
intervjutillfällen som hållits med de berörda kommunerna. I tre av fyra fall 
har kommunerna en antagen översiktsplan och en ny översiktsplan som 
för tillfället ligger ute på samråd. De kommuner som i detta fall har en 
samrådsversion av sina översiktsplaner är Vännäs, Robertsfors och 
Nordmalings kommun och i dessa fall har främst den senaste versionen 
granskats. Översiktsplaner är omfattande dokument, vilket gör att 
granskningen främst har berört de delar som behandlat kommunens 
tillväxts- och utvecklingsfrågor.  
 
Kommunerna i Västerbottens län har tillsammans genom Region 
Västerbotten tagit fram en utvecklingsstrategi (RUS) för hela regionen 
(Region Västerbotten, 2014). Denna utvecklingsstrategi har även legat till 
grund för den intervjuguide som tagits fram. Utvecklingsstrategin är ett 
övergripande dokument där formuleringar är vida och främst sätter upp 
gemensamma mål för hela regionen (ibid). 
 

3.5 Statistik från Statistiska centralbyrån  
 
Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har i denna studie använts för 
att beskriva befolkningsförändringen i Umeå kommun samt 
omkringliggande kranskommuner. Statistiken har använts för att skapa en 
sammanställande tabell där män och kvinnor summerats i respektive 
kommun för att visa på den totala befolkningsförändringen under en 
tioårsperiod. Statistiken har även använts till att visa den aktuella 
åldersfördelningen i respektive kommun under år 2017, där 
befolkningsfördelningen visualiserats med hjälp av en 
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befolkningspyramid. Statistiken har bearbetats och på så sätt skapat en 
visuell åldersfördelning mellan män och kvinnor.  
 
Befolkningsförändringen visar att Umeå- och Vännäs kommun under den 
senaste tioårsperioden ökat sin befolkning samt att resterande 
kranskommuner under samma period minskat befolkningsmässigt (tabell 
1). Det är dock viktigt att poängtera att den minskning som visas i tabell 1 
inte per automatik innebär att befolkningen flyttat till Umeå eller Vännäs. 
Det visar enbart att befolkningen minskat eller ökat i de berörda 
kommunerna. Hur dödstal, födelsetal samt hur flyttströmmarna ser ut i 
de berörda kranskommunerna kommer inte att beröras i denna studie. 
Statistiken ska främst ge en översiktlig bild av studieområdets 
befolkningsförändring. 
 

3.6 Avgränsningar  
 
Antalet kommuner har i detta arbete begränsats till fyra kommuner. 
Anledningen till detta är att kommunerna ligger i direkt anslutning till 
Umeå kommun som i denna studie kommer agera centralort. Skellefteå 
kommun angränsar även geografiskt till Umeå men tillhör en annan 
arbetsmarknadsregion och har därför valts att ställas utanför detta arbete 
(SCB, 2011). Bjurholms kommun ligger på cirka 60 kilometers avstånd 
väster om Umeå och ingår i samma arbetsmarknadsregion som Umeå, 
Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Vindeln (ibid). Bjurholms kommun 
valdes att exkluderas från denna studie främst på grund av tidsbrist men 
även på grund av geografiska aspekter då kommunen inte angränsar till 
Umeå kommun (figur 1).  
 

3.7 Metoddiskussion  
 
Intervjuer ska enligt Bryman (2011) utföras av en forskare som är kunnig 
inom den kvalitativa metoden och ska därigenom kunna anpassa intervjun 
så att datafångsten blir innehållsrik. Bryman (2011) belyser även att när 
det kommer till studentarbeten är dock forskaren ofta är oerfaren och 
därigenom måste informera sig om intervjumetoder för att kunna 
genomföra dessa på ett önskvärt sätt. Det som även måste tas hänsyn till 
är att intervjuareffekter kan ha förekommit under de olika intervjuerna. 
Bryman (2011) menar bland annat att den som intervjuas kan påverkas av 
den person som utför intervjun och därigenom påverka det slutgiltiga 
resultatet. Detta gör att bland annat forskarens personliga egenskaper, 
ålder och bakgrund kan påverka svaren som informanterna lämnar vid de 
enskilda intervjutillfällena (ibid). Detta skulle exempelvis kunna innebära 
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att vissa informanter som deltagit i denna studie eventuellt återberättat en 
förskönande bild av deras egna kommuns situation.  
 
En annan aspekt som är relevant att diskutera är den information som 
forskaren i kvalitativa studier väljer att lyfta fram (Bryman, 2011). 
Forskares subjektiva uppfattning i vad som är relevant i ett datamaterial 
skulle kunna skilja sig mellan två olika forskare och det finns alltid en 
möjlighet att information vinklas efter forskarens egna uppfattning och 
preferenser (ibid). Detta innebär att det som finns i ett datamaterial kan 
tolkas på olika sätt av olika individer och att det därmed finns en möjlighet 
att viss information inte kommer upp till ytan. Detta är något som Bryman 
(2011) belyser och bland annat kritiserar i den kvalitativa 
forskningsmetoden.  
 
Att få validitet i kvalitativ data är viktigt för att studien ska bli trovärdig 
(Denscombe, 2016). Detta har bland annat inneburit att forskaren i denna 
studie har utfört intervjuerna ute på fält, det vill säga på respektive 
kommunkontor. I och med detta har forskaren fått ett bättre 
helhetsintryck, vilket gjort det lättare att dra slutsatser av den insamlade 
empirin (ibid). Detta i kombination med en tydlig metodredogörelse och 
inkluderande av studiens intervjuguide möjliggör att denna studie skulle 
kunna genomföras av en annan forskare.  
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4. De fyra kranskommunerna   
 
Denna studie har utförts på kommunal nivå vilket innebär att 
administrativa gränser ofta delar upp befolkningen på ett geografiskt litet 
område (Järnström, 2015). Det är nog få som reflekterar över att vi korsar 
dessa gränser, framförallt om man inte har någon lokalkännedom över 
området (ibid). Gränser av administrativt slag kan dock vara av stor 
betydelse för boende och innebära utmaningar på var sida av dessa 
gränser. 
 
Studien kommer att undersöka fyra kranskommuner som ligger i direkt 
anslutning till Umeå kommun (figur 1). Tre av kranskommunernas 
tätorter ligger på ett relativt likvärdigt avstånd från Umeå. Robertsfors (59 
km),  
 
 

 
 
 

 
 
 

Figur 1. Karta över Umeås kranskommuner 
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Vindeln (55 km) och Nordmaling (53 km) (figur 1). Dessa tre tätorter har 
ett längre avstånd till centralorten Umeå än Vännäs tätort som är beläget 
på cirka 30 kilometers avstånd från Umeå (ibid).  
 
Befolkningen i Umeå kommun har under de senaste tio åren ökat med 
cirka tusen invånare varje år (tabell 1). De angränsande 
kranskommunerna har en annan utvecklingskurva under samma 
tioårsperiod, där endast Vännäs har en positiv befolkningstillväxt (ibid). 
Vännäs kommun har under denna period bara ett år där 
befolkningsantalet minskade, resterande kranskommunerna minskade till 
större delen under denna tioårsperiod och hade en negativ demografisk 
trend (ibid).  
 
Tabell 1. Befolkningsförändring i Umeå med kranskommuner (Källa, SCB 2017) 
 

 

 
Robertsfors har under denna tioårsperiod i sex av tio år minskat, Vindeln 
har sju år av befolkningsminskning och Nordmaling har hela åtta år av 
negativa befolkningssiffror under den senaste tioårsperioden (tabell 1). 
 
Befolkningsstrukturen i kranskommunerna visar även den på likheter 
mellan vissa kommuner. Robertsfors, Vindeln och Nordmaling har en 
åldrande befolkning och har en minskande andel yngre i kommunerna 
(bilaga 2). Skillnaden mellan Vännäs och de övriga kommunerna är att 
åldersfördelningen är mer jämnt fördelad över de olika ålderskategorierna 
och kommunen tappar en mindre andel av den yngre befolkningen (ibid). 
 

4.1 Nordmalings kommun 
 
Nordmalings kommun har en vision om att växa befolkningsmässigt 
under de närmsta 30 åren till cirka 10 000 invånare (Nordmalings 
kommun, 2017). Kommunens vision skulle mer konkret innebära en 
befolkningsökning på cirka 3 000 nya invånare fram till år 2050 om man 
jämför med dagens befolkningsantal (tabell 1.)  
 
Naturvärden och rekreationsmöjligheter finns beskrivet i översiktsplanen 
och lyfts fram som viktiga attribut i kommunen för både invånare och 
besökare (Nordmalings kommun, 2017 a). Det som främst lyfts fram som 
attraktiva miljöer är kommunens kustområde som innefattar flertalet 
fritidshusområden. Kommunen vill skapa attraktiva miljöer att bygga i 
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vilket i de flesta fall finns i kustområden eller i anslutning till vatten 
(Nordmalings kommun, 2017 a). Kommunen äger majoriteten av det 
lokala hyresrättsbeståndet vilket innebär att det enbart finns ett fåtal 
privata hyresvärdar i området (ibid). Kommunen beskriver även att 
efterfrågan på centralt belägna bostäder är stor och att det är svårt att 
tillfredsställa den efterfrågan som finns på marknaden (ibid). 
 
Nordmaling har transportmässigt goda kommunikationsmöjligheter med 
både Umeå och Örnsköldsvik, främst via Europaväg 4. Möjligheter finns 
även att resa både kortare och längre sträckor med tåg efter Botniabanan 
(Nordmalings kommun, 2017 a). Det som i detta fall gör Nordmalings 
kommun unik är att det inom kommunen även finns en hamn i Rundvik 
vilket gör att kommunen är mångsidig inom transportsektorn (ibid).   

 

4.2 Vännäs kommun 
 
I den kommunala översiktsplanen beskriver Vännäs kommun att 
befolkningen under en längre tid har ökat och kommunen beräknar utefter 
sina egna prognoser att öka med cirka 600 nya invånare fram till år 2030 
(Vännäs kommun, 2017).  
 
Kommunen förespråkar främst förtätning och nyproduktion för att öka 
lägenhetsbeståndet, villabebyggelse och förbättra utbudet på 
industrilokaler (Vännäs kommun, 2017). Kommunen beskriver att 
utbudet av företag på den lokala arbetsmarknaden är varierat och att de 
tillsammans sysselsätter många boende på orten (ibid).  
 
Kommunen anser att det är viktigt att underhålla och öka 
kommunikationen mellan olika kommuner och framförallt med Umeå för 
att på så sätt öka kommunens attraktivitet för både boende i och utanför 
Vännäs (Vännäs kommun, 2017). Främst förordas pendlingsmöjligheter 
kollektivt där det går att välja både buss och järnväg (ibid). Det finns även 
en önskan om att utveckla kommunens vägnät där vägsträckor till 
grannkommuner prioriteras samt andra former av infrastruktur där 
bredbandsnätet bland annat förordas (ibid).  
 
Rekreation och naturupplevelser anses vara viktig för både boende och 
besökande då området har både natur- och kulturvärden som anses 
värdefulla (Vännäs kommun, 2017).  
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4.3 Vindelns kommun 
 
I Vindelns kommun har befolkningen under många år både minskat och 
blivit äldre (tabell 1, bilaga 2). Trots detta har kommunen i sin vision som 
målsättning att skapa attraktiva livsmiljöer för kommunens invånare och 
satsar bland annat på att förbättra för barnfamiljer (Vindelns kommun, 
2014).  
 
Kommunen har en stor andel företag med specialiserad inriktning. I 
kommunen finns företag med skogsindustriell inriktning som är aktiva på 
den lokala och internationella marknaden (Vindelns kommun, 2014). 
Kommunen beskriver även att det lokala näringslivet har ett diversifierat 
utbud inom tätorten och att detta skulle kunna utvecklas vidare med hjälp 
av förtätning av bland annat bostäder (ibid).  
 
Kommunikation mellan olika kommundelar och förbättringar av olika 
transportstråk är viktiga för kommunens framtida tillväxt (Vindelns 
kommun, 2014). Kommunen pekar ut väg 363 som den viktigaste 
transportleden för kommunens in- och utpendlande befolkning samt att 
den befintliga järnvägskommunikationen även möjliggör ökade 
pendlingsmöjligheter utefter stambanan (ibid).   
 
 

4.4 Robertsfors kommun 
 
I den kommunala översiktsplanen har Robertsfors kommun en vision att 
växa befolkningsmässigt med förhoppningen att invånarantalet ska stiga 
till cirka 7 500 invånare till år 2030 (Robertsfors kommun, 2017). Detta 
skulle bland annat innebära en ökning på cirka 700 personer om man 
utgår från 2017 års siffror (tabell 1).  
 
Kommunen är i dagsläget den största arbetsgivaren men det finns även 
mindre och medelstora företag etablerade i kommunen som sysselsätter 
upp till 40 anställda på de större företagen (Robertsfors kommun, 2017).  
 
Europaväg 4 passerar även igenom Robertsfors kommun och är en viktig 
transportled som tillåter pendling i både norrgående och sydlig riktning. 
Detta innebär goda möjligheter att nå både Umeå och Skellefteås lokala 
arbetsmarknader (figur 1).  
 
God kommunikation är viktig för kommunen och nya omfattande 
kommunikations- och infrastruktursatsningar beskrivs som centrala för 
att stärka kommunens framtida position och tillväxt (Robertsfors 
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kommun, 2017). Detta ska främst ske i form av infrastrukturprojekt som 
Norrbotniabanan som i och med en etablering tillför ett nytt kollektivt 
transportsätt igenom kommunen (ibid).  
 
Kommunen beskriver även att vid nybyggnationer förespråkas främst 
förtätning av befintliga områden (Robertsfors kommun, 2017). 
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5. Resultat 
 
Det empiriska materialet kommer i huvudsak från intervjuer i respektive 
kommun. Intervjusvaren återger kommunens ståndpunkt i respektive 
fråga och kommer att benämnas med kommunnamn i löpande text. Citat 
som är tagna från intervjuernas transkriberade material kommer att 
benämnas med tillhörande kommunnamn. 
 
5.1. Kommunala strategier 
 

5.1.1. Marknadsföring av kommunerna  
 
Kommunerna har olika arbetssätt och strategier för att nå ut till både en 
ny befolkning och för att knyta till sig nya företag. Bland annat har 
Nordmalings kommun arbetat mycket med sitt varumärke och har nyligen 
avslutat sin kampanj ”Nordmalingsproblem”. Kampanjen bygger på att 
marknadsföra kommunen och stärka kommunens varumärke genom att 
framhäva sin attraktivitet och via en omvänd problematisering lyfta fram 
kommunens fördelar. Typiska Nordmalingsproblem kan vara: 
 

”Vad ska jag göra? Jag har en sådan väldigt bra utsikt genom mitt fönster ut 
mot havet att jag inte får någonting gjort när jag arbetar” (informant, 
Nordmaling). 
 
”Jag vet inte vart jag ska välja parkering för det kostar ingenting” (informant, 
Nordmaling). 
 
”Huset är så stort att när barnen leker kurragömma så hittar dom inte igen 
varandra och så vidare” (informant, Nordmaling). 

 
Kampanjen har bland annat visats på biografer i Umeå och Skellefteå men 
även på andra ställen i regionen. Kampanjens mål är främst att locka till 
sig människor som är i unga åldrar och som är på väg att bilda familj.  
 
Att marknadsföra kommunen på detta sätt förekommer dock inte hos de 
andra kommunerna. Vännäs och Vindeln har exempelvis i dagsläget ingen 
aktiv marknadsföring mot varken boende eller företag. Avsaknaden av just 
marknadsföring bottnar främst i att kommunerna varken har lägenheter 
eller detaljplanerad mark för bostäder eller företagsetableringar. 
Kommunerna menar därigenom att man inte vill erbjuda någonting som 
man inte har: 

 
”Ja men det finns information på hemsidan, men jag skulle inte säga att det görs 
några aktiva kampanjer mot ny inflyttning just nu för vi har ont om tomter och 
har väldigt lång bostadskö så just nu är vi inte aktiva på de. Vi har haft tidigare, 
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med lite kampanjer just kring våra villatomter och då försöker vi sammanställa 
material om just sådana saker, hur det ser ut med vård, skola och omsorg. ” 
(informant, Vännäs) 

 

Robertsfors kommun marknadsför sig bland annat genom att anordna en 
bygg- och bomässa vilket innebär att kommunen vart annat år erbjuder 
byggnadsklara tomter samt kontakt med olika företag i byggsektorn. Detta 
har sedan starten stimulerat bostadsbyggandet i kommunen och därmed 
vänt en stillastående trend där kommunen inte byggde någonting under 
perioden år 2010–2014.  
 

5.1.2. Bostäder & företag  
 
Vindelns kommun har problem med just detaljplanerad mark där 
uppdateringar av gamla planverk från 50- och 60-talet behöver anpassas 
till dagens mer krävande regelverk. Dock ska det nämnas att alla 
kommuner i dagsläget bygger centrala bostadshus inom tätorten. Vindeln 
har nyligen påbörjat en central byggnation där ett nytt bostadshus 
innefattas av 39 hyresrätter:  
 

”Visionen kan ju leda till någon slags prioritering och jag kan ju se, tillexempel 
den satsning som vi nu gör på ett hyreshus. Bostadsmässigt 39 lägenheter. Det 
tror jag kommer att innebära att dit kommer det flytta ganska mycket 
pensionärer. Det gör ju att då säljer dom sina villor, dit flyttar yngre människor 
in som kanske vill bo här och ha villa och då innebär ju det en attraktivitet för 

den här gruppen” (informant, Vindeln). 

 
Att kunna erbjuda attraktiva boenden för alla ålderskategorier och därmed 
få igång flyttkedjor är något som alla kommuner på något sätt försöker 
stimulera och beskriver detta som den stora utmaningen för framtiden. 
 
Den äldre delen av befolkningen bor kvar längre i sina hus, framförallt på 
grund av ekonomiska fördelar vilket inneburit att kommunerna måste 
prioritera attraktiva boendeformer för även denna målgrupp. Några av 
kommunerna lyfter att det har haft svårt att finansiera bostadsbebyggelse 
inom tätorterna medan andra har en omvänd problematik:  
 

”Bankerna säger att produktionskostnaderna är högre än marknadsvärdet 
vilket gör det svårt att finanserna nyproduktioner. Nu har vi en ny huskropp på 
gång men vi behöver två, tre gånger fler lägenheter för att få igång 
flyttkedjorna här ” (informant 1, Nordmaling). 

 
”Att bygga villa här är lika dyrt som i Umeå men som det är nu är ju bankerna 
villiga att låna ut och man ser att marknaden är så mycket bättre och att där 
har vi ju bara att vinna på framöver. Så att det är att fortsätta jobba med att 
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exploatera mark så att vi får attraktiva tomter, så är det ju” (informant, 
Vännäs). 

 

Bostadsmarknaden i Vännäs har goda förutsättningar för lån men sämre 
förutsättningar när det kommer till att erbjuda mark för villabebyggelse 
då vissa områden är fulltecknade. Dock menar kommunen att detta är 
något som man nu arbetar med och att kommunen oftast kan konkurrera 
med korta handläggningstider och låga tomtpriser i jämförelse med 
exempelvis Umeå. Det egna bostadsföretaget samt ett annat större bolag 
bygger i dagsläget större huskroppar i tätorten, men kommunen har ändå 
svårt att matcha den efterfrågan som finns på lägenheter då cirka 500 
personer för närvarande står i bostadskö (informant, Vännäs).  
 
Robertsfors och Nordmaling är två kustkommuner med en attraktiv kust 
som sommartid lockar människor till fritidsområden och 
turistattraktioner. Kommunerna beskriver att mellan 1000–1500 
personer årligen bosätter sig i kustområdets fritidshusområden under 
sommarmånaderna (informant, Nordmaling; informant, Robertsfors). 
Nordmalings kommun ser gärna att en viss del av dessa människor ska 
bosätta sig permanent i kustområdet genom att omvandla sina 
fritidsbostäder till mer permanenta bosättningar (informant, 
Nordmaling). Kommunen medger att de tidigare inte använt sig av 
kustområdets möjligheter och att det finns en stor utvecklingspotential 
längs kusten (ibid). 
 
Robertsfors erbjuder färdiga tomter både i och utanför kustområdet till 
förmånliga priser. Bland annat erbjuder kommunen detaljplanerade 
tomter för ett pris av en krona under förutsättningen att den som bygger 
är bofasta och därmed folkbokförda på platsen i fem år (informant, 
Robertsfors). Det som ingår i den detaljplanerade tomten är bland annat 
kommunalt vatten som ansluts kostnadsfritt samt ett bidrag till 
fastighetens avlopp (Robertsfors kommun, 2018). Det tillkommer 
dessutom ingen bygglovsavgift vilket innebär att handläggningen av 
bygglovsärendet sker utan kostnad för den som bygger i kommunen 
(Robertsfors kommun, 2018). Kommunen samarbetar även med 
leverantörer och kan därigenom erbjuda färdiga lösningar. Kommunen 
nämnde även att de packat färdiga paket där priset och husen är anpassade 
efter olika alternativ på en specifik tomt (informant, Robertsfors). 
Finansieringsmöjligheter till att utveckla bostadsbeståndet har tidigare 
bromsats av bankernas villighet att låna ut till villabebyggelse men 
kommunen har under senare år kommit runt detta problem: 
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”Vi har haft strategiska möten med dom flera gånger och bjudit in dom på 
mässor, vi har dom på våra företagsmöten och dom är bra att ha och göra med 
bägge bankerna, så det är inga konstigheter” (Informant, Robertsfors).   

 
När det kommer till företagsetableringar så är etablering av större företag 
i första hand inte aktuella. Kommunernas fokus är i dagsläget att prioritera 
lokaler till mindre företag. Bristen på mindre industrilokaler är ett 
problem i nästan alla kranskommuner och hämmar därigenom 
småföretagare. Dock är detta ett problem som kommunerna arbetar aktivt 
med under olika former för att lösa lokalbristen:  
 

”Men vi har inga kommunala lokaler och det är någonting som vi funderat på. 
Vi besökte Rättvik bland annat, där dom har byggt upp då färdiga små 
industrilokaler där man kan hyra ut för nyföretagande och för etableringar” 
(Informant, Nordmaling). 

 
I Nordmaling beskrivs näringslivet som välmående och kommunen har 
klättrat ordentligt på näringslivsrankingen och har därigenom fått 
etableringsförfrågningar. Det som dock fattas är mindre industrilokaler. 
Vännäs kommun har även de brist på främst industrilokaler och planerar 
att via det kommunala fastighetsbolaget börja bygga lokaler anpassat till 
den efterfrågan som i dagsläget finns på marknaden. Robertsfors har på 
grund av en större bolagsflytt i dagsläget ett stort utbud på just 
industrisidan och har lokaler över för både stora och små företag. Alla 
kommuner i denna studie har sedan tidigare fungerade industrier 
etablerade inom kommungränserna.  
 
Industrierna är till större delen medelstora industriföretag som under 
senare år ökat sin tillväxt inom bolagen och på så sätt expanderat. 
Företagen anställer en stor del av arbetskraften lokalt för att på så sätt 
behålla kompetensen inom företaget och på orten. Samtliga kommuner 
har dock kompetensbrist och har svårt att attrahera främst högutbildad 
och specialiserad arbetskraft till både den lokala industrin och den 
kommunala verksamheten: 
  

”Det är en utmaning som vi måste, och det är kompetensförsörjningen på sikt 
och där har vi en utmaning att jobba med. Våra industriföretag efterlyser ju 
ofta ingenjörer, konstruktörer, CNC operatörer, maskinister, svetsare och så 
vidare och den kompetensen är svår att hitta. Vi måste söka den utanför 
kommungränsen” (informant, Nordmaling). 

 

Vindelns kommun beskriver att inpendlande arbetskraft inte är en bra 
lösning då det är det svårt att motivera människor att pendla längre 
sträckor under många år. Pendling är tidskrävande och kommunen ser 
inte att de kan konkurrera lönemässigt med Umeå. Robertsfors har även 
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svårt att knyta till sig kompetens men kommunen erbjuder dock högre 
löner och flexibla lösningar gällande personalens arbetstider. Kommunen 
har trots dessa åtgärder svårt att attrahera specialiserad och högutbildad 
arbetskraft.  
 

5.1.3 Pendling & kollektivtrafik  
 
Alla kommuner i denna studie har goda möjligheter att nå centralorten 
och andra kranskommuner via det lokala vägnätet. Just pendlingslederna 
in och ut från kommunerna är viktiga transportleder och det finns i 
dagsläget goda möjligheter att nå de olika kommunerna med både bil och 
buss. Flertalet av kommunerna har en stor del av sin befolkning som 
pendlar in till Umeå men både Robertsfors och Nordmaling har även 
möjligheter att nå Skellefteås och Örnsköldsviks arbetsmarknader på 
relativt likvärdigt avstånd (figur 1).   
 
Tre av fyra kommuner i denna studie har även möjlighet till kollektiva 
kommunikationsmöjligheter med tåg. Nordmaling har möjlighet att nyttja 
Botniabanan medan Vindeln och Vännäs kan använda delar av den äldre 
tvär- och stambanan för att resa kollektivt (Vindelns kommun, 2018). 
Resesättet med tåg är dock inte helt oproblematiskt och har skapat en hel 
del problem för pendlarna i de olika kranskommunerna främst vintertid: 
 

”Det har man ju märkt att tågtrafiken i vinter har ju varit enormt lidande och 
fått sig en törn” (informant, Nordmaling). 

 
”Tåg funkar ju i teorin, när det funkar så funkar det bra och det är populärt och 
så där när förhållandena tillåter det, men nu har det varit sådant kaos i vinter 
här på tågsidan att folk börjar ju nästan ge upp, och det slår direkt tillbaka på 
synen och möjligheten att bo i våran kommun, så är det ju” (informant, 
Vindeln). 
 

Robertsfors kommun saknar i dagsläget möjligheter till både kollektiv- 
och godstrafik via järnväg. Det finns dock framtida planer på en ny 
järnväg. Enligt kommunen är det i dagsläget den strategiskt viktigaste 
frågan för kommunen som menar att en dragning av Norrbotniabanan 
förhoppningsvis skulle kunna innebära en ny bostadsbebyggelse, 
industrier och eventuellt nya idrottsanläggningar.  
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5.2 Kommunala och regionala samarbeten  
 

5.2.1 Kommunala samarbeten 

  
Kommunerna samarbetar idag inom många olika områden och har i 
dagsläget olika typer av samarbeten över kommungränserna. Det som 
bland annat lyfts fram under intervjuerna är att det mellankommunala 
samarbetet i regionen fungerar förhållandevis bra och att det finns vissa 
områden som genomgående har varit lyckosamma. Samarbetet sker dock 
på olika plan, bland annat samarbetar Umeå och dess kranskommuner 
samt Örnsköldsvik i ett samarbete som kallas Umeåregionen 
(Umeåregionen, 2018). 
 
Umeåregionen är uppbyggd med ett regionråd bestående av 
kommuncheferna från varje kommun samt två politiker (informant, 
Vindeln). Tjänstepersoner från respektive kommun ingår också i 
samarbetet och är verksamma i olika arbetsgrupper och projekt (ibid). Här 
väljer kommunerna om man vill vara delaktiga i olika former av projekt 
och bildar därigenom arbetsgrupper som arbetar och samverkar inom 
områden som bland annat rör turism, kollektivtrafik, näringsliv, 
integration och fritidsaktiviteter (informant, Nordmaling). De 
samarbetsområden som varit särskilt framgångsrika och pågått under en 
längre tid är inom turist och besöksnäringen (ibid). 
 
Kommunerna samarbetar även inom formella områden som berör 
effektiviseringar i den kommunala verksamheten gällande både 
gemensamma nämnder och olika bolagsformer. Bland annat samarbetar 
Vindeln, Robertsfors och Umeå inom räddningstjänsten där samarbetet 
nu utvidgas. Tanken är att Umeå kommun i detta fall ska vara 
värdkommun där två politiker från Umeå och en politiker från Vindeln 
respektive Robertsfors ska sitta i en gemensam nämnd. Kommunernas 
samarbete kan även skilja sig markant inom vissa områden. Exempelvis 
har Vindel och Umeå kommun ett samarbete gällande vatten och avlopp 
(VA) där kommunerna är delägare i det kommunala VA-bolaget Vakin. 
Vindelns kommun äger 5% och Umeå kommun 95 % av det gemensamma 
bolaget (informant, Vindeln). Vännäs har valt en annan väg och 
samarbetar istället inom Umeåregionen när det gäller kommunens VA-
frågor (informant, Vindeln). 
 
Behovet att samverka med andra kommuner kan uppstå på grund av 
kompetensbrist där man på något vis förlorar nyckelpersoner eller att det 
blir förändringar i specialiserade områden (informant, Vindeln). Det kan 
även finnas fördelar med det kommunala samarbetet gällande 
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stordriftsfördelar (informant, Vindeln). Kommunerna samarbetar i 
dagsläget om ett nytt system för Umeåregionens avfallshantering vilket 
även kan bidra till kostnadseffektiviseringar för alla kommuner som ingår 
i samarbetet (ibid). Robertsfors kommun har utvidgat sitt samarbete 
utanför Umeåregionen och har i dagsläget ett lika stort samarbete med 
sina nordliga grannkommuner. En av dessa är Skellefteå kommun där 
man bland annat samarbetar kring konsument- och skuldrådgivning. Just 
ekonomisk effektivisering är viktig för mindre kommuner och Robertsfors 
kommun har även infört en form av effektivisering genom att fasa ut dyra 
programvaror och därmed övergå till mer open source-baserade program. 
 
Kommunernas geografiska position har betydelse och likt Robertsfors som 
blickar norrut mot Skellefteå har Nordmaling börjat titta mer mot 
Örnsköldsviksregionen och menar på att det även kan bli aktuellt med ett 
utökat samarbete i framtiden. Nordmalings kommun har även varit aktiva 
på att besöka andra kommuner, både i södra och norra delen av landet, för 
att titta på hur andra kommuner arbetar med olika frågor i den 
kommunala verksamheten (informant, Nordmaling). 
 
När det gäller näringslivsfrågor så samarbetar Umeå kommun sällan med 
andra kommuner (informant, Nordmaling). Detta har resulterat i att det 
mellankommunala samarbetet mellan kranskommunerna istället har 
utökats inom näringslivsfrågor (informant, Nordmaling). Samarbetet har 
mynnat ut i ett näringslivsprojekt som innebär att kranskommunerna 
samarbetar i frågor som rör näringslivsutvecklingen i kommunerna 
(Vännäs kommun, 2018). Detta samarbete finansieras av Vännäs, 
Robertsfors, Bjurholm, Vindeln, Nordmaling och Region Västerbotten 
(ibid). Näringsliv i samverkan (NIS) är ett projekt som är uppskattat och 
beskrivs av samtliga kommuner som ett väl fungerande projekt som bland 
annat skapat ett starkare kontaktnät mellan kommunerna och naturliga 
mötesplatser för kommunernas företagare. Detta har inneburit att 
kommunerna har haft möjlighet att samköra utbildningar riktade till alla 
kommuners företagare:  
 

”Nä men det har funkat, jag har bara fått höra att det har fungerat mycket bra. 
Jag har inte jobbat någonting själv med det men jag ser dom föreläsningar som 
är. Jag ser dom rapporter som skrivs, hur dom har jobbat under åren och jag 
upplever att det har fungerat bra” (informant, Robertsfors). 

 

Inom näringslivsprojektet har det även anordnats frukostmöten där 
företagare har bjudits in vilket även blivit en naturlig mötesplats för det 
kranskommunala näringslivet (informant, Vännäs). Dessa möten har även 
varit en mötesplats där kommunen fått en bättre kontakt med företagarna 
och i vissa fall hjälpt nyanlända ut på den lokala arbetsmarknaden 
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(informant, Robertsfors). Detta samarbete har även inneburit att Vindelns 
kommun har fått möjligheten att anställa en näringslivslots vilket inte 
varit möjligt tidigare.  
 
Informellt samarbete tas även upp som en viktig del hos vissa kommuner, 
detta för att bland annat motverka konkurrenssituationer mellan 
kranskommunerna när det exempelvis kommer till bland annat 
företagsetableringar: 
 

”Om jag har fått en förfrågan, då brukar jag kolla med de andra, hur har ni, 
har ni fått samma förfrågan, vad erbjuder ni. Vårt mål är att kommer det en 
förfrågan till mig där jag ser att du skulle ha bättre möjligheter att lyckas i 
Vindeln ja men då, skicka till Vindeln om det är skogsteknik eller 
underleverantörer till dem. Så egentligen, det vi håller på att resonera om är att 
det som är bra för regionen är bra för mig” (Informant, Vännäs). 

 

Funktionen med informella kontakter är att vid exempelvis 
företagsetableringar så kontaktar tjänstepersonerna varandra för att 
stämma av så att inte kranskommunerna hamnar i en konkurrenssituation 
mellan varandra. Detta är dock inte helt oproblematiskt och några av 
informanterna medger att det möjligen kan finnas politiska intressen som 
även vid större etableringar skulle kunna skapa en konkurrenssituation 
(informant Nordmaling, informant Vännäs).    
 
Det som samtliga kommuner lyfter som en viktig del för både det 
kommunala samarbetet och för kommunens attraktivitet är att den 
politiska organisationen är stabil. Nordmaling hade bland annat en period 
under år 2010 då det politiska styret var i obalans vilket kan ha hämmat 
kommunens attraktivitet på många plan (informant, Nordmaling). Detta 
är även någonting som övriga kommuner belyser och nämner 
Nordmalings positiva utveckling i och med att den politiska turbulensen 
ebbat ut och åter stabiliserats.   
 

5.2.2 Samarbeten mellan mindre och större kommuner  
 
Genomgående anser alla kranskommuner i denna studie att det 
kranskommunala samarbetet mellan mindre kommuner fungerar bra och 
att det ibland kan vara svårare att samarbeta med den större kommunen: 
 

 ”Nä skillnaden man kan se, det är ganska lätt för oss att samarbeta med 
kommuner i vår egen storlek så klart. Det man kan se är svårare, det skulle vara 
att samarbeta med Umeå, dom kanske inte är lika intresserade av dom frågor 
vi har. En stor fråga för oss kan vara en jätteliten fråga för dom, tillexempel en 
IT-fråga. Då har dom 50 stycken som jobbar med den frågan så det är inga 
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problem för dom medans vi har en som jobbar 10% med den frågan, så man får 
kämpa med näbbar och klor för att lyckas lösa det” (informant, Robertsfors). 

 
Samtidigt som den stora kommunen kan vara ointresserad av att 
samarbeta inom vissa frågor så är de mindre kommunerna eniga om att 
det finns stora fördelar att samverka med den stora kommunen. Bland 
annat nämns det nya avfallshanteringssystemet som en omöjlig sak att få 
igenom för en mindre kommun och att det är Umeås förtjänst att det blir 
av (informant, Vindeln). Umeå ses som en viktig samarbetspartner på 
många sätt. Umeå kommun inför i dagsläget ett nytt ekonomisystem som 
även kan innebära framtida samarbeten med grannkommuner (ibid). 
Samarbeten har även innefattats av gemensamma lönesystem där Umeå 
främst varit motorn som drivit utvecklingen framåt (ibid). 
 
 

5.2.3 Regionalt samarbete  
 
Västerbotten har en gemensam utvecklingsstrategi för hela länet som 
arbetats fram av tjänstepersoner och politiker från respektive kommun. 
Strategin bestämmer länets gemensamma riktning under en anslagen 
period (informant, Robertsfors). Den nuvarande utvecklingsstrategin 
sträcker sig mellan år 2014–2020 och i dagsläget har kommunerna 
påbörjat arbetet med regionens nya utvecklingsstrategi som ska ersätta 
den gamla strategin från år 2020 (ibid): 
 

”Men jag kan ju tycka att i den regionala planen där har man ju försökt få in 
allt, den är en jättekompromiss. Man har svårt att peka ut någonting som man 
exakt ska göra och peta bort något annat. Det känns som här vill man ha allt 
och det gör ju att den blir lite svåranvänd på så sätt” (informant, Vindeln). 

 
Kommunerna använder strategin som ett övergripande dokument där 
man kan söka stöd i den regionala utvecklingsstrategin för olika projekt i 
den kommunala verksamheten. Därigenom kan kommunerna även 
finansiera delar av projekt som antingen genomförs gemensamt eller 
enskilt i den egna verksamheten (informant, Vännäs). Näringsliv i 
samverkan (NIS) är ett exempel på detta där kommunerna formulerat en 
gemensam ansökan med stöd i den regionala utvecklingsstrategin och 
därigenom tilldelats medel från Region Västerbotten (Region 
Västerbotten, 2014). Medel från andra myndigheter kan även sökas om 
man söker stöd i den regionala utvecklingsstrategin (ibid).  
 
 
 



27 
 

 
5.4. Förhållningssätt till Umeå som centralort 
 

5.4.1 Centralortens påverkan på den mindre kommunen 
 
I denna studie är det bara Vännäs kommun som i dagsläget har en 
gymnasieskola (Nordmalings kommun, 2017b). Detta innebär att 
resterande kommuners ungdomar måste pendla eller flytta till 
centralorten Umeå eller någon annan kommun för att utbilda sig på 
gymnasienivå. Både Vindelns kommun och Robertsfors kommun är väl 
medvetna om att de kommer att tappa invånare och främst den yngre 
delen till centralorten men ser inte centralorten som något hot: 
 

”Det gäller att inte se Umeå som ett stort hot utan att man allierar sig med Umeå 
och skapar samarbeten” (informant, Vindeln). 
 

Det lokala näringslivet har även utmaningar när det kommer till den lokala 
handeln då en ökad konkurrens kan upplevas från en centralort 
(informant, Nordmaling). Det finns dock kommuner som drar nytta av 
centralortens dragningskraft och Robertsfors har bland annat etablerat 
förskolor som möjliggör för invånarna att lämna barnen på väg till jobbet. 
Bland annat har Bygdeå (en ort som är belägen mellan Umeå och 
Robertsfors) modulförskolor för att underlätta för pendlare som dagligen 
reser in till Umeå. Just barnomsorg och skola är en av de delar som alla 
kommuner har arbetat hårt med och som fungerar bra i respektive 
kommun. Kommunerna ser inte Umeå som ett direkt hot mot deras egna 
verksamhet utan tvärt om, de ser fördelar med att ligga nära en centralort: 
 

”Dom måste vara lokomotivet som drar, sedan kan vi gärna vara tvåa men på 
något sätt måste det finnas ett lok. Och det är väll det vi ser med befolkning och 
allting, det spiller över, Umeå växer, det spiller över hit” (informant, 
Robertsfors). 

 

Alla kommuner i denna studie satsar på att vara ett attraktivt alternativ för 
både nya invånare och de som har en tidigare platsanknytning till 
kommunen. En tydlig strategi är att vara ett alternativ till bland annat 
barnfamiljer.    
 

5.4.2 Framtida utmaningar  
 
Nordmaling ser framtida utmaningar inom olika områden där det mest 
akuta är att lösa bostadsbristen samt att få en fungerande kollektivtrafik 
längsefter Botniabanan. Den optimala restiden på cirka 30 minuter till 
Umeå och Örnsköldsvik är något som Nordmaling även vill ska fungera 
vintertid (informant, Nordmaling). Kommunens politiker driver just nu 
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denna fråga då man sedan Botniabanans invigning år 2010 haft problem 
med en kontinuitet i tågtrafiken (ibid). En annan utmaning för 
kommunens företag är att knyta till sig kompetens i form av högutbildad 
arbetskraft till industrin. Alla dessa faktorer hänger samman, fler 
bostäder, bättre möjligheter till inpendling för att öka attraktiviteten för 
boende och nya invånare. Det politiska klimatet i kommunen är i dagsläget 
stabilt och möjligheterna att locka till sig ny befolkning ligger i 
boendemiljö och goda utbildningsmöjligheter för barn.  
 
Vännäs kämpar med att bygga, främst för att möta den efterfrågan som 
finns på marknaden samt att även i fortsättningen exploatera mark för 
bostadsetablering. Efterfrågan på bostäder är i detta fall hög, mycket på 
grund av mer förmånliga priser och närhet till Umeå, vilket i sig skapar ett 
ökat intresse för att bosätta sig i kommunen. Medelåldern i kommunen är 
låg och ligger på 41 år vilket enligt kommunen skapar angenäma 
utmaningar i barnomsorg och skola (Informant, Vännäs).   
 
Vindelns kommun kämpar även de med bostadssituationen men ser även 
att det finns en stor kategori äldre som kommer att behöva anpassade 
bostäder i framtiden. Även här finns det en utmaning för både kommunen 
och de lokala industriföretagen att anlita högutbildad arbetskraft till sina 
verksamheter (Informant, Vindeln).  
 
Robertsfors kommun har även de bostäder som högsta prioritet och menar 
att: 
 

”Har vi ingenstans att bo kommer vi inte att öka, har vi ingenstans där folk kan 
bygga hus så kommer vi inte att få någon som bygger hus” (informant 4, 
Robertsfors). 

 
Kommunen arbetar även aktivt med både banker, företagare och att i den 
kommunala verksamheten utveckla olika områden för bebyggelse. 
Kommunikationsfrågan väger dock lika tungt i dagsläget som 
bostadsbebyggelse. Kommunen har stora förhoppningar på att 
dragningen av Norrbotniabanan inte ska stanna vid stickspåret vid 
Dovamyran i Umeå utan att dragningen ska fortsätta norrut med en 
hållplats i Robertsfors (informant, Robertsfors).  
 

 5.4.3 Den egna kommunens position i regionen  
 
Nordmaling anser sig ha en framträdande roll i regionen främst på grund 
av mångfald och diversitet inom kommunens transportsektor. Kommunen 
ser transportnätverket på både väg, järnväg och till havs som viktiga, inte 
enbart för kommunen utan även för regionen. Företagsklimatet är även 
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det bra i kommunen och är i dagsläget bäst i regionen (informant, 
Nordmaling).  
 
Vännäs kommun anser att deras roll i regionala sammanhang är stark 
genom det geografiska läget med pendlingsmöjligheter in till Umeå. 
Kommunen har även ett bra näringsliv och lyfter fram att de ligger på 
andra plats i landet när det kommer till att ha högst antal behöriga lärare 
inom skolan (informant, Vännäs).  
 
Vindeln har en central del i regionen, främst på grund av sitt 
skogsteknologiska kluster av etablerade bolag som har inriktning mot 
tillverkning av skogsrelaterad produktionsutrustning (Skogsteknologiska 
klustret, 2018). Kommunen har även en god kompetens inom den egna 
verksamheten som kan bidra till ett bra regionalt samarbete (informant, 
Vindeln). 
 
Robertsfors menar att deras kommun likt många av sina grannkommuner 
är gynnade av en bra industri och framförallt de gröna näringarna. Den 
ekonomiska situationen har under flera år har varit mycket god och 
kommunen har på grund av bland annat sin låga brottslighet gynnsamma 
förhållanden för barnfamiljer (informant, Robertsfors). De som 
framförallt lyfts fram som en stor tillgång i kommunen och för regionen är 
den musikskola som finns i kommunen och som varit framgångsrik med 
att utveckla blivande artister och musiker (ibid).  
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6. Diskussion  
 

6.1 Tillväxtrelaterade åtgärder  
 
Kommunerna i denna studie har olika strategier för att locka till sig företag 
och nya invånare. Nordmaling har bland annat använt sig av 
reklambaserad marknadsföring för att lyfta fram kommunens position i 
regionen. Robertsfors har en liknande strategi, bland annat genom sin 
bostadsmässa som syftar till att knyta till sig invånare. Detta är enligt 
Syssner (2014) ovanligt för kommuner som under en längre period har 
kämpat med en negativ befolkningsutveckling och därmed har ett minskat 
skatteunderlag.  
 
Kranskommunerna bygger alla hyresrätter inom tätorten och uppmuntrar 
även till villabebyggelse på olika sätt.  Ett problem som kan urskiljas är att 
cirkulationen av bostäder inte sker naturligt på den lokala 
bostadsmarknaden. Kommunerna hoppas att den nya och anpassade 
bebyggelsen ska underlätta detta problem och stimulera flyttkedjor. Äldre 
blir ofta kvar i mindre kommuner och bor ofta kvar i sina bostadshus som 
är avsedda för större familjer (Holm et al, 2013, informant, Vindeln). Detta 
kan innebära att det inte blir en naturlig omflyttning på den lokala 
bostadsmarknaden och det blir därmed svårt att locka till sig yngre 
invånare. Detta kan även gå åt ett motsatt håll, det vill säga att de nya 
hyresrätterna inte stimulerar en naturlig cirkulation av bostäder. Alla 
kommuner bygger hyreshus men det vore intressant om fler kommuner 
skulle anamma Robertsfors modell, det vill säga att ”ge bort” byggklara 
tomter mot ett tidsbestämt etableringskrav. Troligen skulle alla 
kranskommuners attraktivitet öka om övriga kommuner erbjöd liknande 
lösningar. Att bygga kostar lika mycket oavsett vart i regionen man bygger 
och där kan tomtpriset vara en avgörande faktor beroende på val av 
framtida bostadsort. Exempelvis skulle Vännäs med sin geografiska 
närhet till centralorten dra fördel av en liknande lösning som Robertsfors. 
Vännäs har dock i dagsläget svårt att detaljplanera tomter i takt med den 
efterfrågan som finns. En investering i just detta område skulle kunna öka 
attraktiviteten ytterligare och troligen locka även större bolag att bygga i 
kommunen. 
 
Det som kommunerna även vill är att öka inflyttningen av specialiserad 
samt högutbildad arbetskraft. Högutbildad arbetskraft är oftast något som 
saknas i de mindre kommunerna (Holm et al, 2014).  
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Holm et, al (2013) beskriver bland annat hur högutbildad kompetens kan 
vara svår att locka till mindre kommuner på grund av en begränsad 
arbetsmarknad och att det kan vara svårt att erbjuda två i ett hushåll 
anställning. Om båda exempelvis arbetar inom samma 
verksamhetsområde kommer troligen matchningen att gå ihop bättre då 
problemet främst uppstår när kompetensen ligger inom olika 
yrkesområden (ibid). Det som enligt Syssner och Olausson (2015) blir allt 
vanligare när det rekryteras till mindre kommuner är förekomsten av 
tandemrekrytering. Detta innebär att man inte begränsar sig till att 
rekrytera enbart en person utan även anställer personens tillhörande 
livspartner (ibid). Detta skulle kunna öka möjligheten att knyta till sig 
högutbildad arbetskraft som är villig att bosätta sig på orten. 
 
Att rekrytera högutbildad arbetskraft är något som alla kommuner i denna 
studie upplever som ett problem. Detta kan i många fall bero på just 
befolkningens benägenhet att pendla. Enligt Christallers centralortsteori 
kommer människor att göra rationella val i sin vardag, vilket borde 
innebära att människor slutar pendla om anställning erbjuds på 
bostadsorten. Att arbeta nära sin bostad kan innebära både ekonomiska 
och tidsbesparande fördelar. Detta kan i sin tur innebära att det finns 
problem med att anställa inpendlande arbetskraft till mindre kommuner 
då just pendling kan vara en avgörande faktor. Denna tolkning av 
centralortsteorin är främst baserad på kostnaden av att införskaffa sig en 
produkt på ett långt avstånd (Bradford & Kent, 1977). Det vill säga att finns 
produkten på ett närmare avstånd motiverar det inte en längre resa (ibid). 
Detta då lönen ofta är lägre i mindre kommuner och kostnaden att 
transportera sig långa sträckor även det kostar pengar. Detta gör att 
människor troligen slutar pendla om lönen i centralorten är högre och 
därmed innebär kortare och tidsbesparande resor.   
 
Ett annat problem i kranskommunerna är att de har högre krav på 
mångsidighet vid rekrytering. En tjänsteperson i en mindre kommun 
förväntas hålla många bollar i luften och inneha en bred kompetens 
(Syssner & Olausson, 2015). Detta i kombination med en oftast lägre 
lönenivå kan innebära att en rekrytering kan vara svår att behålla över tid 
i en mindre kommun, främst på grund av transportkostnader i tid och 
pengar (ibid). Vissa av kommunerna som deltagit i denna studie har 
beskrivit att det krävs mångsidighet för att arbeta i en mindre kommun. 
Detta gör att specialisering inom ett visst område troligen är svårt och att 
det även kan vara en aspekt i valet att söka sig in till den större 
arbetsmarknaden och centralorten.  
 
Kommunerna har, när det kommer till företagsetableringar, inga tydliga 
strategier för att knyta till sig större företag. Kommunerna har dock 
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gemensamt förklarat (förutom Robertsfors) att det finns en efterfrågan på 
mindre industrilokaler och att kommunerna arbetar aktivt med just den 
frågan. Här finns även det gemensamma NIS-projektet som tydligt visar 
på att kommunerna har ett stort intresse av att knyta till sig nya företag till 
orterna. Här har kommunerna satsat på att anordna mötesplatser för 
kranskommunernas företag och har därigenom stimulerat det 
kranskommunala företagslivet. Mötesplatserna erbjuder bland annat 
frukostträffar där företagen kan knyta kontakter. Projektet erbjuder även 
gemensamma utbildningar riktade mot företag inom kranskommunerna. 
Detta ökar både kompetensen inom företagen och möjligheten att knyta 
ytterligare kontakter mellan orterna och företagarna. Detta är något som 
Syssner (2014) beskriver som ovanligt, det vill säga att kommuner har 
tydliga motmedel för att stimulera den egna tillväxten.  
 
Majoriteten av kranskommunerna hade fram till NIS-projektets början år 
2016 en negativ befolkningsutveckling i kommunerna (tabell 1). Det som i 
detta fall är intressant är att kranskommunerna samarbetar inom just 
tillväxtfrågor och trots att NIS-projektet är delfinansierat av Region 
Västerbotten, står kommunerna för den större delen av kostnaden. Detta 
gör att vissa kommuner, trots en minskande befolkning och därigenom 
minskade skatteintäkter, avsätter pengar för att tillsammans stärka 
kommunens verksamhet och det kranskommunala samarbetet. Kontakter 
skapas i detta fall inte enbart mellan kommunerna utan involverar även 
orternas näringsliv och uppmuntrar till samverkan. Att bygga naturliga 
mötesplatser på detta sätt kan skapa en större möjlighet för företag att 
bryta den administrativa gränsen och därigenom arbeta mer 
kranskommunalt. Istället för att anlita vissa tjänster från centralorten kan 
företagarna i kranskommunerna anlita varandra och på så sätt vinna på 
samarbetet. Fördelarna med att samarbeta med företag från en jämlik 
serviceort är att kostnaderna för exempelvis en hantverkare troligtvis är 
lägre än om man söker samarbete från en centralort.  
 

6.2 Nuvarande och framtida samarbeten  
 
Det finns många likheter mellan kommunerna i denna studie och 
kommuner som undersökts i tidigare forskning. Det formella samarbetet 
som i dagsläget uppstår har även i dessa fall utvecklats på grund av 
minskade ekonomiska förutsättningar, stordriftsfördelar och avsaknad av 
kompetens (Mattisson & Knutsson, 2015; Syssner, 2014). Bland annat har 
räddningstjänsten beskrivits som ett sådant område där samarbeten ofta 
förekommer (Mattisson och Knutsson, 2015). Räddningstjänsten i Umeå, 
Robertsfors och Vindeln har sedan tidigare omfattats av ett samarbete som 
nu ska utökas och mynna ut i en gemensam nämnd och en gemensam 
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räddningschef. Denna typ av samarbete är ett typexempel på hur ett 
kommunalt samarbete kan fungera för att kunna behålla kompetens i 
mindre kommuner. Detta flyttar dock över en del av bestämmandet till 
andra kommuner där troligen kompromisser behöver göras. Detta gör 
även att den demokratiska biten kan diskuteras då exempelvis nämnden 
flyttas till en närliggande kommun och därmed bort från väljarna 
(Mattisson & Knutsson, 2015). Detta är en form av samarbete som är 
vanligt och förekommer i hela landet (ibid). Mindre kommuner förlorar 
lätt kompetens och samarbeten har varit en metod för att fylla detta 
tomrum (ibid).  
 
Denna typ av samarbete över kommungränser gör att den kommunala 
organisationen förlorar kompetens och ökar centraliseringen i regionen. 
Har man exempelvis samarbete inom räddningstjänsten kan det innebära 
att tjänster flyttas från den egna kommunen. Att tjänster flyttas kan även 
ses som en förbättring för kommunens egna personal då möjligheten till 
heltidssysselsättning inom ett specifikt område blir en utmaning. Många 
som arbetar i en mindre kommun har ofta många ansvarsområden i den 
kommunala verksamheten och när vissa arbetsuppgifter flyttas via 
samarbeten kan den egna personalen därigenom avlastas. 
 
Det förekommer även bildande av gemensamma bolag som även visar på 
likheter med tidigare forskning, då detta görs för att behålla kompetens i 
de mindre kommunerna (Mattisson & Knutsson, 2015). Detta gör att 
kostnaden kan hållas nere samtidigt som kommunen kan nyttja 
kompetensen när den behövs vilket kan vara avgörande för en mindre 
kommun.    
 
Kommunerna har bland annat någonting som Mattisson och Knutsson 
(2015) beskriver som informella kontakter vilket innebär att kommunerna 
informellt kontaktar varandra på bland annat tjänstemannanivå. Denna 
kontakt kan i och med det mellankommunala samarbetet inom bland 
annat Umeåregionen och Region Västerbotten ha skapat ett utbrett och 
informellt kontaktnät mellan de olika kommunerna. Tidigare studier visar 
att tjänstepersoner i den mindre kommunen ofta har ett brett 
ansvarsområde, vilket i sin tur gör dem svåra att ersätta (Syssner & 
Olausson, 2015; Mattisson & Knutsson, 2015). Detta innebär troligen att 
dessa personer är verksamma inom många olika områden och därmed kan 
knyta kontakter inom olika former av mellankommunala nätverk. Detta 
skulle även kunna förklara det goda samarbetet mellan de olika 
kranskommunerna i anslutning till Umeå.   
 
Det som även framkommit i denna studie är att det många gånger är 
lättare att samarbeta med kommuner som angränsar geografiskt. 
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Nordmaling och Robertsfors angränsar till ytterligare centralorters 
kommungränser vilket inte utesluter vidare eller ett utökat samarbete. 
Serviceorter ska enligt Christallers teori vara på ett likvärdigt avstånd 
mellan varandra med utgångspunkt från centralorterna (Bradford & Kent, 
1977). Tre av fyra kranskommuner som berörs i denna studie ligger på ett 
relativt likvärdigt avstånd mellan varandra, dock är förutsättningarna inte 
densamma när det kommer till närheten till olika centralorter (figur 1). 
Detta kan innebära att samarbeten mellan vissa kommuner kan framstå 
som mer fördelaktiga.  
 
Det som även är av intresse är att åldersfördelningen i de olika 
kommunerna skiljer sig och har likheter i och med det geografiska 
avståndet. Vännäs har en mer jämn åldersfördelning medans de andra 
kranskommunerna har en betydligt högre fördelning av äldre i sina 
kommuner (bilaga 2). Här skulle eventuellt framtida samarbeten kunna 
vara möjliga i den kostnadskrävande äldrevården om rätt tillvägagångssätt 
skulle kunna hittas som legitimerar denna lösning. 
 
 

6.3 Förhållningssätt till Umeå  
 
Umeå, som i detta fall är centralorten, har en helt annat utgångsläge än de 
omkringliggande mindre kranskommunerna. Centralorten har i och med 
sin storlek ett större utbud och mer resurser än de mindre serviceorterna 
(Bradford & Kent, 1977). Detta gör att underlagets storlek är avgörande för 
att utföra stora upphandlingar, vilket gynnar alla i det större 
sammanhanget. Detta är något som kranskommunerna är väl medvetna 
om. Att vara en del av ett större samarbete kan innebära att kommunerna 
får ut mer av sin investering. Det är viktigt att poängtera att centralorten 
inte kommer att ställa upp på vad som helst när det kommer till 
samarbeten då det i slutändan måste innebära en vinst för alla inom 
samarbetet. Detta är något som framkommit i denna studie där mindre 
samarbetsområden inte alltid är av intresse för centralorten.  
 
Frågor som inte tidigare varit möjliga att verkställa för mindre kommuner 
kan via samarbeten med en centralort bli verklighet i och med de 
stordriftsfördelar som tidigare omnämnts i denna studie gällande bland 
annat avfallshantering (Mattisson & Knutsson, 2015). Här kan även 
centralorten dra nytta av den lilla kommunen då priset per enhet troligen 
sjunker i och med fler användare. 
 
Kranskommunerna tappar en viss del av befolkningen till Umeå och andra 
orter men trots detta ser man inte Umeås visioner och tillväxtmål som ett 
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hot. Det finns en tro på att Umeås framtida tillväxtmål ska skapa en ökad 
dragningskraft till regionen och därigenom spilla över på de närliggande 
kommunerna. Det finns områden där kranskommunerna skulle vilja att 
samarbetet med Umeå förbättras, exempelvis när det kommer till 
företagsetableringar. Kranskommunerna är medvetna om sin roll i 
regionen och alla innehar viktiga funktioner, de är dock beroende av att 
upprätthålla god kommunikation med centralorten, inte enbart via 
samarbeten, utan även via det lokala transportnätet. 
 
Kommunikationen via det lokala transportnätet är något som alla 
kranskommuner i denna studie tar upp som en väsentlig del för att öka 
bland annat kommunernas attraktivitet. Tre av fyra kommuner har 
problem med kollektivtrafiken efter järnvägsnätet. Detta kan innebära att 
trots att friktionen mellan olika orter sänks med mer moderna färdsätt 
som snabbtåg, kan människor välja bort dessa färdsätt på grund av dålig 
kontinuitet. Detta kan göra att inpendlingen till orterna utanför Umeå 
hämmas men även att synen på att kunna leva utanför tätorten förändras 
till det sämre, vilket kan bidra till en ökad lokal urbanisering. 
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7. Sammanfattning & framtida studier  
 
Kranskommunerna använder sig i vissa fall av marknadsföring för att 
locka till sig invånare och mindre företag. Samtliga kommuner bygger 
även i dagsläget för att främja flyttkedjor på den lokala 
bostadsmarknaden.  Stora etableringar är i dagsläget inte lika aktuella som 
att främja det befintliga näringslivet och mindre företag.  
 
Kranskommunerna har i och med den geografiska närheten till Umeå en 
fördel med att ligga nära centralorten. Centralortens tillväxtmål och 
visioner ses inte som ett hot mot den egna kommunen. Kranskommunerna 
ser att de stora visionerna kommer att spilla över på dem och därmed bidra 
till fördelar för hela regionen.  
 
Det kommunala samarbetet fungerar bra i regionen. Det som framkommit 
är att kranskommunerna samarbetar bra med varandra och att de även 
har goda samarbeten med centralorten Umeå. Samarbeten med 
centralorten omfattas dock oftast av stora samarbetsområden då mindre 
frågor ofta faller utanför den större centralortens intresse.  
 
Det som i framtiden vore intressant att undersöka är hur kommuner i 
Västerbottens inland arbetar med liknande frågor. Det vill säga frågor som 
befolkningstillväxt, företagsetableringar, mellankommunalt samarbete 
och hur de ser sin egna position i regionen.  
 
 
 
 
 
 

  



37 
 

Referenser  
 
Bradford, M. & Kent, W. A. 1977. Central place theories and service 
accessibility. Oxford: Oxford University press. 
 
Boverket, 2007. Bostadspolitiken. Svensk politik för boende, planering 
och byggande under 130 år.  
 
Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. Stockholm 
Liber. 
 
Bäck, Henry. Erlingsson, Gissur Ó. Larsson, Torbjörn. 2013. Den svenska 
politiken. 4. Stockholm. Liber. 
 
Denscombe, Martyn. 2016. Forskningshandboken. 3. Lund. 
Studentlitteratur. 
 
Folkesson, Albin. De Beer, Derk. Norgren, Måns. 2014. Marginalintäkter 

vid befolkningsförändring. Sveriges kommuner och landsting.   

Holm, Einar. Karlsson, Svante. Strömgren, Magnus. & Westin, Kerstin. 
2013. Vad ska man med ett land till?, Umeå. Vinnova. 
 
Informant 1: Tjänsteperson Nordmalings kommun. Intervju, 16 april 
2018.  
 
Informant 2: Tjänsteperson Vännäs kommun. Intervju, 18 april 2018.  
 
Informant 3: Tjänsteperson Vindelns kommun. Intervju, 19 april 2018. 
 
Informant 4: Tjänsteperson Robertsfors kommun. Intervju, 25 april 
2018.  
 
Järnström, Marcus. 2015. Funktionella analysregioner.  Myndigheten 
för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Östersund. 
 
Linköpings universitet, 2016. Centrum för kommunstrategiska studier. 
https://www.isak.liu.se/cks/js/josefina?l=sv (hämtad 2018-05-24). 
 
Mattisson, Ola. Knutsson, Hans. 2015. Samverkan för en fungerande 
lokal samhällsstruktur. SKL-rapport. Urbanisering. Utmaningar för 
kommuner med växande och minskande befolkning. Sveriges 
kommuner och landsting.  
 

https://www.isak.liu.se/cks/js/josefina?l=sv


38 
 

Nordmalings kommun, 2017 a. Översiktsplan för Nordmalings 
kommun. Mål, strategier och vägledning för användning av mark och 
vatten. Samrådshandling april 2017.  
 
Nordmalings kommun, 2017 b. Gymnasieskolor i länet. 
https://www.nordmaling.se/default.aspx?di=10433 (hämtad 2018-04-
30). 
 
Region Västerbotten. 2014. Regional utvecklingsstrategi för 

Västerbottens län 2014–2020.  

Robertsfors kommun, 2017. Planförslag för översiktsplan, Robertsfors 

kommun 2017–02.   

Robertsfors kommun, 2018. Bo, bygga, miljö. 

http://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/bostader-tomter/lediga-

tomter/mabrabyn/ (hämtad 2018-04-27). 

SCB, 2017. Folkmängd efter region, kön och år (hämtad 2018-04-03). 

SCB, 2016. Förteckning över lokala arbetsmarknader (hämtad 2018-05-

10). 

Skogsteknologiska klustret, 2018. http://www.skogstekniskaklustret.se/ 

(hämtad 2018-04-30) 

SOU 2017:77. Kommunutredningen. En generell rätt till kommunal 

avtalssamverkan. Delbetänkande.  

Syssner, Josefina. 2014. Politik för kommuner som krymper. Linköpings 
universitet. Linköping. 
 
Syssner, Josefina. Olausson, Albin. 2015. Att vara en krympande 
kommun.  SKL-rapport. Urbanisering. Utmaningar för kommuner med 
växande och minskande befolkning. Sveriges kommuner och landsting. 
 

Umeå kommun 2017. Kommunens mål och verksamhetsdirektiv. 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta

/kommunensmalochverksamhetsdirektiv.4.bbd1b101a585d7048000827

47.html (hämtad 2018-04-04). 

 

Umeå kommun 1998. ÖPL 98. 

http://www.umea.se/download/18.6cb02deb13d3f84af7a7b5e/13636158

68424/%C3%96PL98.pdf  (hämtad 2018-04-04). 

 

https://www.nordmaling.se/default.aspx?di=10433
http://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/bostader-tomter/lediga-tomter/mabrabyn/
http://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/bostader-tomter/lediga-tomter/mabrabyn/
http://www.skogstekniskaklustret.se/
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmalochverksamhetsdirektiv.4.bbd1b101a585d704800082747.html
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmalochverksamhetsdirektiv.4.bbd1b101a585d704800082747.html
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmalochverksamhetsdirektiv.4.bbd1b101a585d704800082747.html
http://www.umea.se/download/18.6cb02deb13d3f84af7a7b5e/1363615868424/%C3%96PL98.pdf
http://www.umea.se/download/18.6cb02deb13d3f84af7a7b5e/1363615868424/%C3%96PL98.pdf


39 
 

Umeåregionen 2018. Om Umeåregionen. 
http://www.umearegionen.se/uterum/omumearegionen.4.77249d1d12bf
d736d8180003.html (hämtad 2018-03-24). 
Vindelns kommun 2014. Översiktsplan för vindelns kommun.   
Antagandehandling. 
 
Vindelns kommun 2018. Kollektivtrafik. 
https://www.vindeln.se/?id=6180 (hämtad 2018-04-30). 
 
Vännäs kommun 2017. Översiktsplan 2017. Samrådshandling.  
 
Vännäs kommun 2018. Näringslivsprojekt 2016–2019. 
https://www.vannas.se/?id=15221 (hämtad 2018-04-27). 
 
 
 

  

http://www.umearegionen.se/uterum/omumearegionen.4.77249d1d12bfd736d8180003.html
http://www.umearegionen.se/uterum/omumearegionen.4.77249d1d12bfd736d8180003.html
https://www.vindeln.se/?id=6180
https://www.vannas.se/?id=15221


40 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Kommunala strategier 

▪ På vilket sätt når ni ut till nya invånare och företag? 

 

▪ Hur ser er planberedskap ut för bostads- och företagsetableringar? 

 
▪ På vilket sätt stimulerar ni företag till att etablera sig i kommunen? 

 
▪ På vilket sätt stimulerar ni människor till att etablera sig i 

kommunen? 
 

 
Kommunala samarbeten 

▪ Samarbetar ni med andra kommuner gällande tillväxtfrågor? 

 

▪ Vilka och på vilket sätt? 

▪ Inom vilka områden? 

 
▪ Finns det områden där ni framtiden vill utvidga samarbeten med 

andra kommuner? 
 
▪ Finns det områden som är svåra att samarbeta kring? 

       
Regionalt samarbete 
 

▪ Hur arbetar ni som kommun utifrån den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS)? 

 
▪ Vilka strategier har kommunen utvecklat från den regionala 

utvecklingsstrategin? 
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Förhållningssätt till Umeå som centralort 
 

▪ Umeå kommun har målsättningen att till år 2050 växa till 200 000 
invånare: Hur påverkar det er kommun? 
 

▪ Är det något som ni i kommunen kan dra nytta av? 

▪ Är det ett hot eller en möjlighet för er kommun? 

 
▪ Upplever ni som kommun att ni haft svårt att attrahera högutbildad 

och specialiserad arbetskraft? 

 

▪ Vilka utmaningar står kommunen inför gällande 

befolkningsutveckling? 

 
▪ Hur skulle du vilja beskriva er kommuns position (med tanke på 

utvecklingsfrågor) i den större regionen (Umeregionen, länet) – 

vilken roll kan er kommun spela? 
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Bilaga 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 5. Befolkningspyramid över Robertsfors kommun, 2017 (källa SCB). 
Figur4. Befolkningspyramid över Vindelns kommun, 2017 (Källa SCB). 

Figur 3. Befolkningspyramid över Nordmalings kommun 2017 (källa 
SCB). 

Figur 3. Befolkningspyramid över Vännäs kommun, 2017 (källa SCB). Figur 2. Befolkningspyramid över Nordmalings kommun, 2017 (källa SCB). 


