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FÖRORD 
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möjligheter en förändrad befolkning innebär för kommuner, särskilt på 
landsbygden. Har det senaste året jobbat extra inom Bjurholms kommun, vilket 
gjorde det roligt att kunna involvera den kommunen i studien. Tillsammans med 
Umeå, Vännäs och Åsele ger det ett bredare perspektiv på hur lika och olika 
befolkningsfrågan har behandlats längs riksväg 92. 
 
Vill förtydliga att det inte finns något samarbete med någon av kommunerna, 
utan denna studie har skrivits som student och inom ramen för examensarbetet. 
Ett stort tack till min handledare Håkan Appelblad som har funnits som stöd 
under hela processen. 
 
Eftersom detta är min sista uppgift inom samhällsplanerarprogrammet vill jag 
också tacka min sambo, familj och släkt som har stöttat mig under hela 
studietiden. Tack för att ni finns! 
 
Önskar er alla en intressant läsning. 
 
Oscar Ohlsson 
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ABSTRACT 
The Swedish municipalities is continual changing its population, both in size and 
composition. Regardless of the change it affects the conditions to achieve an economy in 
balanced and the residents need for welfare. Today half of the municipalities is increasing 
versus reduces, which it’s a huge challenged. The purpose of the study is to describe the 
population development between four neighboring municipalities in Västerbotten, from 
the center to the periphery. Furthermore, examine how they have handled the population 
change and which geographical connections exist between the municipalities based on 
the choice of growth and adaptation strategies from Syssner (2014). The municipalities 
are Umeå, Vännäs, Bjurholm and Åsele. 
 
This study is based on population statistics since 1983 and annual presentation from 2017. 
The result is that all municipalities has more and less choice to use strategies linked to 
growth and adaption. It´s mainly Umeå who investing in growth-generation measures and 
Bjurholm who most investing in different kind of adjustments. This geographical 
distribution is not corresponding completely with The first law of geography by Tobler 
(1970). Something that might affect the distribution of strategies is the need of 
independence, which is higher for Åsele then Bjurholm. Which means that Åsele can´t in 
the same way rely on a larger city like Umeå. But something that was corresponding well 
with Tobler (1970) is that municipalities that are geographically closer tend to relate to 
population change in a certain way and incest in certain types of measures compared to 
municipalities that are located further away. It means that Umeå and Vännäs or Bjurholm 
and Åsele are more equal than for example Umeå and Åsele.  
 
KEYWORDS: Population change, Municipal strategies, Adaptation contra Growth, 
North Sweden 
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1. INLEDNING 
Samhället har genomgått stora förändringar i takt med att befolkningen har 
omfördelats på nationell-, regional- och kommunalnivå. Sedan mitten av 1800-
talet har människor tenderat att flytta från land till stad, vilket även gäller service, 
arbetstillfällen och infrastruktursatsningar. Denna urbaniseringsprocess har gjort 
att vissa kommuner blir befolkningsmässigt glesare, då ekonomiska och sociala 
aktiviteter koncentreras till vissa platser (Amcoff 2015). Ungefär hälften av 
landets kommuner har idag en minskande befolkning, resterande kommuner har 
olika grader av befolkningsökning (SCB 2019). 
 
Den rumsliga omfördelningen innebär planeringsmässiga utmaningar, då en 
förändrad befolkning påverkar kommunens ekonomi, men också medborgarnas 
behov av tjänster som en kommun behöver ta hänsyn till (Lidström 2015). 
Kommunerna ansvarar för flera områden inom välfärden exempelvis utbildning, 
vård & omsorg, lokal krisberedskap samt planering av mark och vatten. Det finns 
även möjligheter att ägna sig åt frivilliga verksamheter som 
arbetsmarknadsinsatser, inflyttningskampanjer, kultur och friluftsliv (Erlingsson 
& Wänström 2015). Större kommuner tenderar att vara mer bärkraftiga än små 
kommuner när det gäller att klara av välfärdsåtagandena samt ta på sig frivilliga 
uppdrag. Det kan på så sätt vara stora skillnader för vilka verksamheter och frågor 
kommunerna prioriterar (Erlingsson 2015). Det är en ständig utmaning att anpassa 
den kommunala organisationen, oavsett om kommunen befolkningsmässigt 
krymper eller växer (Erlingsson & Wänström 2015). 
 
Under 2017 bestod cirka 66% av kommunernas totala intäkter från skatten, dvs 
inkomstskatten från förvärvsarbetande och företagare inom kommunen. Utöver 
dessa intäkter finns ett generellt utjämningsbidrag som varierar för olika 
åldersgrupper, vilket 2017 uppgick till cirka 13% av kommunernas totala intäkter 
(Sjöquist 2019). Syftet är att minska de ekonomiska skillnaderna mellan 
kommunerna för att ge mer likvärdiga möjligheter. Värt att förtydliga är att 
inkomstskatten betalas till den kommun som hen är folkbokförd i, även om 
personen arbetar eller driver företag i annan kommun (Folkesson 2019).  
 
Befolkningens sammansättning, storlek och utspridning påverkar i högsta grad 
kommunernas planering. Det är variabler som är föränderliga, vilket gör 
ytterligare studier kopplat till befolkningsutveckling relevanta. Tidigare forskning 
har främst behandlat dess orsaker till befolkningsökning alternativt minskning 
samt dess konsekvenser för samhället (Holm et al. 2013; Fjertorp 2013; Lidström 
2015; Syssner & Olausson 2015). Det är få studier som har behandlat kommuners 
förhållningssätt kopplat till befolkningsförändringen. Syssner (2014) har dock 
studerat detta utifrån fem kommuner i Östergötlands län. Enligt henne finns det 
en problematik med att kommuner, särskilt de med minskad befolkning, inte har 
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en långsiktig planering för hur man ska möta en befolkningsförändring. Det 
saknas ofta uttalade strategier, särskilt när det handlar om att möta 
befolkningsminskningar. I studien har två typer av strategier identifieras, 
nämligen anpassning- och tillväxtpolitik. I två studentuppsatser, nämligen 
Eriksson (2016) och Pettersson & Råberg (2018), har ytterligare studier inom 
samma tema gjorts. Slutsatserna har varit liknande, nämligen att både tillväxt- och 
anpassningsstrategier har använts med olika grader av tydlighet och framgångar 
samt att det finns en förväntan hos de flesta att vända en negativ 
befolkningsutveckling trots att det ofta handlar om globala trender.  
 
Denna studie kommer på liknande sätt undersöka kommuners förhållningssätt till 
befolkningsförändring samt vilka strategier som har använts kopplat till de 
anpassning- och tillväxtstrategier som Syssner (2014) har identifierat. Till 
skillnad från tidigare studier kommer kommuner som är direkt anslutna till 
varandra att studeras. Dessa kommuner ligger längs med riksväg 92, vilket i denna 
studie berör tillväxtkommunen Umeå, pendlingskommunerna Vännäs och 
Bjurholm samt avbefolkningskommunen Åsele. Genom att studera dessa 
kommuner fångas en avtagande skala mellan centrum och periferi, där respektive 
kommuner har olika traditioner samt förutsättningar. Studien tar sin början från 
året 1983, då de administrativa gränserna blev som vi kännetecknar dem idag 
(Andersson 1993). Via analyser av befolkningsstatistik och kommunernas 
årsredovisningar är förhoppningen att det ska ge ytterligare underlag för hur 
kommuner hanterar befolkningsförändringar. 
	

1.1 Problemformulering 
När befolkningsunderlaget förändras påverkar det kommunens ekonomi och 
behov av den kommunala servicen. Oavsett om kommunen krymper eller växer 
ger det utmaningar (Erlingsson & Wänström 2015). För en växande kommun kan 
det handla om att planlägga mark tillräckligt fort, så att behovet av bostäder, 
kommunikation, infrastruktur samt service uppfylls utan att demokratiska 
processer inskränks (Lidström 2015). En krympande kommun har istället en 
överdimensionerad organisation och infrastruktur som behöver anpassas till 
minskad kostym, utan att kvalitén påverkas (Syssner & Olausson 2015). Detta är 
ständiga utmaningar för landets kommuner.  
 
Hur har man egentligen förhållit sig till befolkningsförändringen? Vilka uttalade 
strategier har man haft och vilka mål, visioner och åtgärder är kopplat till 
befolkningsfrågan? Enligt Syssner (2014) finns det en problematik med tillväxt 
som norm, där man utvärderar åtgärder utifrån ett tillväxtperspektiv vilket innebär 
att åtgärder om anpassning oftast ses som ett politiskt misslyckande fast det i 
realiteten är nödvändigt. Finns det även en geografisk aspekt kopplat till hur 
kommuner förhåller sig till befolkningsfrågan samt vilka strategier som används? 
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Nämligen att avståndet från en tillväxtort, i denna studie är det Umeå, tenderar att 
förhålla sig på ett visst sätt och satsa på vissa typer av åtgärder till skillnad från 
kommuner som ligger nära eller längre ifrån ett tillväxtcentrum. Enligt 
Geografins första lag, "everything is related to everything else, but near things 
are more related than distant things." (Tobler 1970 s236), kan det förvänta sig 
finnas en geografisk differens längs riksväg 92. 
 

1.2 Syfte & frågeställning 
Syftet med studien är att beskriva hur fyra närliggande kommuner i Västerbotten, 
från centrum till periferi, har hanterat befolkningsförändringen. Vidare undersöka 
vilka geografiska samband som finns mellan kommunerna Umeå, Vännäs, 
Bjurholm och Åsele utifrån valen av tillväxt- och anpassningsstrategier.  
 
För att uppnå syftet kommer uppsatsen besvara dessa frågeställningar: 
 

i. Hur ser befolkningsutvecklingen ut i kommunerna Umeå, Vännäs, 
Bjurholm och Åsele sedan 1983 till 2018? 

 
ii. Vilka kommunala strategier kopplat till befolkningsförändringen har 

använts för kommunerna Umeå, Vännäs, Bjurholm och Åsele utifrån 
årsredovisningen för 2017? 

 
iii. Vilka geografiska skillnader och likheter finns det i användningen av 

anpassning- och tillväxtstrategier för kommunerna Umeå, Vännäs, 
Bjurholm och Åsele utifrån årsredovisningen för 2017? 

	

1.3 Avgränsning 
Studieområdet är begränsat till fyra kommuner i Västerbotten, vilka är Umeå, 
Vännäs, Bjurholm och Åsele. Anledningarna till detta beror på deras geografiska 
närhet, nämligen att de är direkt anslutna till varandra som ett pärlband genom 
tillgänglig infrastruktur (se figur 1). Det finns också diverse samarbetet mellan en 
eller flera kommuner exempelvis via ”Konstvägen Sju Älvar” (Konstvägen Sju 
Älvar 2019), ”Umeåregionen” (Umeå regionen 2019) och länssamverkan via 
Länsstyrelsen och Region Västerbotten (Tjänsteperson, Åsele kommun, personlig 
kommunikation, 10 april 2019). Det beror också på deras olika förutsättningar och 
traditioner kopplat till näringslivet, bostadsmarknaden och 
befolkningssammansättningen (läs mer under lägesbeskrivning). Tillsammans 
skapar det en avtagande skala mellan centrum och periferi. 
 
Utifrån uppsatstiteln ”längs riksväg 92” kan det tyckas konstigt att Dorotea 
kommun inte ingår i studien, vilket helt och hållet beror på tidsbrist. Studien har 
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även begränsats till att endast undersöka den historiska utvecklingen från 1983, 
eftersom det var då Bjurholm och Vännäs blev egna kommuner (Andersson 
1993).  

 
Umeå kommer behandlas som ett tillväxtcentra i denna studie, vilket kan förklaras 
genom att kommun är befolkningsmässigt störst i Västerbottens län (SCB 2019) 
samt att Umeå kommunen har haft en av landets högsta befolkningstillväxt mellan 
åren 1990 till 2010 (Holm et al. 2013). I en lista på lokala arbetsmarknader 
betecknas också Umeå kommun som den största självständiga arbetsmarknaden 
inom Västerbottens län (SCB 2017). 

 

2. LÄGESBESKRIVNING  
Kommunerna Umeå, Vännäs, Bjurholm och Åsele ligger i Västerbottens län och 
sträcker sig från norrlandskusten till inlandet (se figur 1). Dessa kommuner är 
sammankopplade via gemensam infrastruktur som riksväg 92 och övrigt vägnät 
samt järnvägen mellan Umeå och Vännäs (ibid).  
 

 
Figur 1: Karta över studieområdet med centralorter, större vägar och järnvägar markerade. 
Geodata är hämtat från © Lantmäteriet. 

 
Avståndet till Umeå centralort varierar, där centralorten i Vännäs kommun är 
lokaliserad cirka tre mil bort medan Bjurholm har ett avstånd på ca sex mil och 
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Åsele på ca 16 mil (Google maps 2019). Restiden med bil eller kollektivtrafik 
från Umeå varierar på liknande sätt. Från Umeå centralort till Vännäs tar det 
mellan 20 till 60 minuter medan till Bjurholm tar det 50 till 90 minuter och Åsele 
mellan 120 till 210 minuter (Länstrafiken Västerbotten 2019). Det är även skillnad 
på tillgängligheten i kollektivtrafiken, där antalet avgångar på en måndag varierar. 
Från centralorten Umeå till Vännäs går det 28 avgångar medan det till Bjurholm 
går det tio och Åsele fem (ibid).  
 
Kommunerna Vännäs och Bjurholm ingår tillsammans med fyra andra kommuner 
i Umeås arbetsmarknad medan Åsele kommun är en egen (SCB 2017). Den 
samverkan som finns mellan dessa kommuner är bland annat ”Konstvägen Sju 
Älvar” som är direkt kopplat till dragningen av riksväg 92. Här ingår även Dorotea 
kommun. Samverkan sker mellan turism, näringsliv och kultur genom att erbjuda 
och marknadsföra upplevelser längs detta stråk (Konstvägen Sju Älvar 2019). Det 
finns även länssamverkan inom många områden via Länsstyrelsen och Region 
Västerbotten, vilket berör allt från krisberedskap, infrastruktur och integration till 
digitalisering och bredbandsutveckling (Tjänsteperson, Åsele kommun, personlig 
kommunikation, 10 april 2019). Sen är länet indelat i tre funktionella regioner. 
Åsele ingår i ”Region 10” som är en samverkan mellan tio inlandskommuner 
(Region10 2018), medan Bjurholm, Vännäs och Umeå ingår i ”Umeåregionen” 
(Umeå regionen 2019). Det är liknande samverkans former, nämligen frivilligt 
deltagande för att stärka regionens attraktionskraft genom breda insatser på olika 
nivåer.   
 
Nedan följer fyra allmänna kommunbeskrivningar utifrån områdena 
arbetsmarknad, bostäder och service.  
 

2.1 Umeå kommun 
Umeå har alltid varit en stad som har nyttjat sitt läge längs Umeälven genom att 
bland annat transportera timmer från skogsindustrin i inlandet. Det har länge varit 
en viktig inkomstkälla för många (Zackari 2019), men med tiden har kommunen 
blivit mer kunskapsintensiv. Universitet etablerades 1965 i Umeå och blev det 
första universitet i Norrland, där man idag har över 32 000 inskrivna studenter 
inom bland annat medicin-, samhälls- och naturvetenskap (Umeå universitet 
2019). Det finns även ett nära samarbete med sjukhuset som på 50- och 60 talet 
blev ett högspecialiserat regionsjukhus (Ne 2019d). Det är även två av länets 
största arbetsplatser som tillsammans med Umeå kommun toppar den statistiken 
(Regionfakta 2018). Arbetsmarknaden inom kommunen är idag god, där de 
största näringsgrenarna är utbildning, vård & omsorg, handel samt 
företagstjänster (Umeå kommun 2018a). 
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Kommunen är en växande stad, där bostadsförsörjningen är en viktig fråga för 
fortsatt tillväxt. Det har byggts runt 1000 bostäder per år sedan 2015 med fokus 
på flerbostadshus främst hyres- och bostadsrätter (Umeå kommun 2019a). Det 
planeras för ytterligare bostadsområden bland annat Tomtebostrand med 3000 
bostäder, Liljansområdet med 1400 lägenheter och Tomtebogård med 1000 
lägenheter. Samtidigt pågår omfattande förtätningsprojekt, där bland annat 
trafikleder blir stadsgator (Umeå kommun 2019c). Kommunen har även ett flertal 
byggklara tomter till försäljning i byarna runt centralorten (Umeå kommun 
2018b) samt lediga marker för nyetablerade företag i Umeå, Holmsund och 
Hörnefors (Umeå kommun 2019b). 
 
Det kommunala fastighetsbolaget är Bostaden som har ca 15 000 lägenheter och 
5 000 studentrum i sitt bostadsbestånd (Bostaden 2019). Bolaget har under de 
senaste åren genomfört ett antal utförsäljningar av lägenheter till andra 
fastighetsbolag, eftersom bolaget har behövt kapital för att kunna fortsätta bygga 
nytt samt täcka kostnaderna för underhåll av fastigheter (Bostaden 2017). Det 
finns även privata och kooperativa fastighetsbolag som är verksamma inom 
kommunen.  
 
Det finns ett flertal handelscentra runt centralorten samt ett blandat serviceutbud 
i centrum med restauranger, butiker och upplevelser. Ett rikt kulturliv är viktigt 
för en levande stad, vilket finns ibland annat Kulturhuset Väven, Operascenen 
samt i de evenemang och föreställningar som anordnas (Umeå kommun 2018d). 
 

2.2 Vännäs kommun 
Vännäs har sedan öppningen av stambanan mellan Stockholm till Boden samt 
tvärbanan till hamnen i Umeå varit ett stationssamhälle. Det blev under 1900-talet 
ett nav av industriella verksamheter inom transport, skogsindustrin och 
energiproduktion (Vännäs kommun 2018b). Idag är de största näringsgrenarna 
vård & omsorg samt skolverksamheten, men det finns också många anställda 
inom tillverkning & utvinning samt byggverksamhet. De främsta företagen är små 
och medelstora (Höglander 2019).  
 
Idag brukas ca 10% av kommunens yta till jordbruk som totalt består av 150 
företag, medan 71% är produktiv skogsmark där majoriteten är privata skogsägare 
(Vännäs kommun 2018b). 
 
Det totala bostadsbeståndet består till 65% av småhus med olika former av 
villabostäder, medan resterande är flerbostadshus (Vännäs kommun 2018b). Det 
pågår flera byggprojekt inom kommunen. Det kommunala fastighetsbolaget, 
Vännäs fastigheter AB, håller på att bygga 18 kooperativa hyreslägenheter och 16 
lägenheter i Vännäsby. Planeringen inför ett nytt särskilt boende på 40 platser 
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(Vännäs fastigheter 2019) och en ny förskola med sex avdelningar är i full gång 
(Jakobsson 2018). Behovet av nya bostäder och renovering av befintliga 
fastigheter är stora, vilket beskrivs vara en orsak till utförsäljning av två 
hyreslängor med totalt 72 lägenheter samt avyttring av 32 enskilda fastigheter 
(Vännäs fastigheter 2019). Trafikverket håller samtidigt på att upprusta 
stationsområdet med bättre tillgänglighet och funktion för att möta de utmaningar 
som finns idag (Trafikverket 2018). 
 
Inom centralorten finns barnomsorg och skolverksamhet som innefattar förskolor, 
grund- och gymnasieskola. Det finns ett flertal särskilda boenden, en hälsocentral 
och ett bibliotek. Den kommersiella servicen består av två livsmedelsbutiker, ett 
varierat utbud av restauranger, ett hotell och camping samt diverse affärer inom 
kläder, inredning och bygg. Föreningslivet och kulturutbudet är varierat samt 
kollektivtrafiken, främst till Umeå, beskrivs god (Vännäs kommun 2018b).  
 

2.3 Bjurholms kommun 
Bjurholms kommun är befolkningsmässigt landets minsta kommun, vilket har 
skapat en liten organisation med närhet mellan politiker, tjänstemän, medborgare 
och företag. Över 50% av befolkningen i kommunen bor utanför centralorten 
(Bjurholms kommun 2012), vilket gör att kommunen räknas som en 
landsbygdskommun nära en större stad (Tillväxtverket 2018). 
 
Näringslivet inom kommunen består av små och medelstora företag inom främst 
jord- och skogsbruk samt plast-, verkstads- och livsmedelsindustri. Var fjärde 
medborgare i arbetsför ålder är egenföretagare, vilket är högre än riket (Stensson 
2019). Det finns flera rekreationsområden i kommunen, bland annat 
vandringslederna längs Öre- och lögdeälven som består av flera 
övernattningsstugor och grillplatser. Turism ses som en växande näringsgren 
(Bjurholms kommun 2012).  
 
Bjurholms kommun har inget fristående fastighetsbolag, utan bedriver 
bostadsförsörjningen inom kommunens egna ramar. Det finns ett offentligt 
kösystem med runt 200 person mer eller mindre aktiva, där man behöver förnya 
sitt intresse varje år. Bostadsbeståndet består av 189st hyresrätter med främst 2:or 
och 3:or. De tidigaste fastigheterna är byggda 1973 och senaste 2014 
(Tjänsteperson, Bjurholms kommun, personlig kommunikation, 9 april 2019). 
Det finns lediga hyreslägenheter inom kommunen, nämligen tre hyresrätter i 
centralorten och tre i byarna (Lindqvist 2019), dock inga industri eller 
företagslokaler (Lycksell 2019). Kommunen erbjuder även 16st byggklara tomter 
som finns till försäljning i centrala Bjurholm (Bjurholms kommun 2019).  
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Servicen är koncentrerad till Bjurholms centralort, tätorten Agnäs och byn Balsjö. 
Det finns fyra livsmedelsbutiker där två är lokaliserade till centralorten och de 
resterande till Agnäs och Balsjö. Det finns ett antal drivmedelsstationer, en bank, 
flera postombud samt diverse butiker inom läkemedel, kläder, trädgård och färg. 
Den kommunala servicen är koncentrerad till centralorten, förutom förskolorna. 
Det finns ingen gymnasieskola i kommunen (Bjurholms kommun 2015).  
 

2.4 Åsele kommun 
Kommunen ligger i södra Lappland i ett landskap som till stor del består av skogs- 
och våtmark. Det var först i början av 1700-talet som de första permanenta 
bosättningarna blev aktuella, nämligen det som beskrivs som kolonisationen av 
lappmarken. Området blev på så sätt allt mer integrerat av både samer, jägare och 
bönder (Åsele kommun 2019b). Rennäringen är idag en viktig sektor, där flera 
flyttleder, betesområden och naturliga samlingsplatser finns inom kommunen 
(Åsele kommun 2014b). Den överlägset största näringsgrenen inom kommunen 
är vård & omsorg, sen kommer jordbruk, skogsbruk & fiske, handel samt 
utbildning. De flesta egenföretagare inom kommunen har inga anställda 
(Statistiska centralbyrån 2017). Det finns totalt 309 verksamma företag (Åsele 
kommun 2019c). 
 
Det kommunala bostadsbolaget är Stiftelsen Åselehus. Bolaget tillhandahåller 
224 lägenheter främst i centralorten och tätorten Fredrika. Det finns en bostadskö 
på 40 personer mer eller mindre aktiva (Tjänsteperson, kommunalt bolag, 
personlig kommunikation, 10 april 2019). Lediga hyreslägenheter finns inom 
kommunen, där nio hyresrätter står tomma i Åsele och en i Fredrika (Stiftelsen 
Åselehus 2019). Det finns även ett antal kontors-, industri- och 
verksamhetslokaler lediga för diverse företagsetableringar (Åsele kommun 
2019a). Det har tidigare pågått rivningar av fastigheter, men inga likande behov 
finns idag (Tjänsteperson, Kommunalt bolag, personlig kommunikation, 10 april 
2019). 
 
Det finns god service inom kommun, vilket främst är koncentrerad till tätorterna. 
Det kulturella utbudet består av bibliotek, ett kulturhus med biograf och scen, 
idrottsmöjligheter med badhus, ridanläggning och slalombacke. Det finns ingen 
gymnasieskola inom kommunen, men möjligheterna till ytterligare studier 
beskrivs underlättas genom ett lärcentrum. Tillgången till naturen är god, där det 
den enda nationalparken i Västerbotten ligger tillsammans med ett flertal 
naturreservat (Åsele kommun 2014a). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Geografins första lag 
År 1970 utvecklade geografikern Waldo Tobler en modell för att beräkna hur 
befolkningstillväxten inom delstaten Detroit i USA är geografiskt fördelat (Tobler 
1970). Modellen är inspirerad från andra forskare, exempelvis Borchert. Tobler 
använde befolkningsdata utifrån ett antal årtal, vilket sedan testades mot 
verkligheten via interpolering (ibid). 
 
Tobler (1970) antog att allt som existerar och som kan kopplas geografiskt är mer 
eller mindre relaterade till varandra. På så sätt finns en påverkan mellan objekt 
oavsett var på jordens yta dessa existerar. Tobler menade också att objekt som 
ligger geografiskt nära varandra har större påverkan (ibid).  
 
Detta holistiska antagande har möjliggjort utvecklingen av rumslig 
autokorrelation, vilket är en metod för att statistiskt undersöka fördelningen av 
geografiskt utspridda värden (Mitchell 2005). Det har möjliggjort utvecklingen 
av rumsliga analyser (ibid). Denna uppgift använder Tobler´s antagande om hur 
fenomen är geografiskt sammankopplade. Det handlar specifikt om vilka likheter 
eller skillnader som finns mellan kommunerna i valet av anpassning- och 
tillväxtstrategier. 
 

3.2 Centrum och periferi 
Ett sätt att illustrera ojämlikhet, nämligen skillnader i egenskaper över geografin, 
är via teorin ”centrum-periferi” (NE 2019b). Dessa egenskaper kan handla om 
bland annat makt, status, resurser, kulturella eller funktionella. Teorin bygger på 
vissa geografiska områden tenderar att attrahera resurser som förstärker området, 
vilket kallas centrum. Samtidigt finns andra områden som stöter bort resurser som 
istället försvagar området, vilket kallas periferi. Centrum betyder mitt alternativt 
medelpunkt, medan periferi betyder omkrets alternativt omland. De 
förutsättningar som finns i centrum skiljer sig från de förutsättningar som finns i 
periferin (ibid).  
 
Det finns även fler varianterna av centrum kontra periferi (Shannon 1996). I 
världsystemsanalyser används begreppet kärna, semiperiferi och periferi (ibid). 
Finns även vissa som lägger till externa arenor i analysen, vilket är ytterligare en 
grad av periferi (ibid). Inom samhällsforskningen användes oftast ”centrum-
periferi” för att analysera motsatsförhållande och utvecklingsprocesser (NE 
2019b). I denna studie används ”centrum-periferi” som ett begrepp för att 
illustrera de skilda förutsättningarna som finns mellan kommunerna. Umeå utgör 
centrum för tillväxten, sedan står Vännäs, Bjurholm och Åsele för tre grader av 
periferi.  
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3.3 Befolkningsförändring 
3.3.1 Omvandling 

Det är ungefär hälften av kommunerna i Sverige som befolkningsmässigt krymper 
(Syssner 2014), men också växer (Lidström 2015). Tillväxten är koncentrerad till 
universitetsorter, storstadsregioner och vissa turist- eller rekreationsområden 
(ibid). Det är i första hand gamla bruks- och industriområden som efter 70-talets 
lågkonjunktur drabbade hårdast av omställningen från industri- till 
kunskapssamhälle (Amcoff 2008). Samtidigt som tätortsnära landsbygder har 
klarar sig befolkningsmässigt relativt bra (ibid). 
 
Urbaniseringen är en global process, vilket innebär att människor, verksamheter 
och investeringar koncentreras till större städer (Amcoff 2008). Det är människors 
flyttningar som idag har den främsta inverkan på befolkningens storlek och 
sammansättning, då andelen födda och döda har stabiliserats i samband med en 
ökad levnadsstandard under industrialismen (Holdsworth et al. 2013). Människor 
har genom historien funnit olika typer av platser och boendemiljöer attraktiva 
(ibid). Förut var bristande möjlighet till försörjning den främsta drivkraften till att 
människor valde att flytta, därmed fanns en stark koppling mellan närheten av 
boende och arbete (Nyström & Tonell 2012). Idag finns betydligt fler motiv som 
kan föranleda en flytt, ofta är det personliga, men hänger många gånger ihop med 
en förändrad familjebildning, nya karriärmöjligheter eller en attraktiv 
boendemiljö (Holdsworth et al. 2013).  
 
De flesta flyttningarna är korta och sker inom kommunen, medan det är mindre 
vanligt att flytta över kommun- eller länsgränser (SCB 2019a). I genomsnitt 
flyttar en människa 11 gånger, där majoriteten av flyttningarna sker hos 
människor under 35 år (ibid). I redan små kommuner är det främst ungdomar, 
högutbildade, ensamstående och kvinnor som tenderar att flytta till större städer 
(Syssner 2014). Det är en selektiv utflyttning, vilket är en konsekvens till att 
befolkningen blir äldre samt att utbildnings- och inkomstnivån sjunker i dessa 
områden och ökar i andra (Sousa & Pino 2015).   
 
Det är pendlingsavståndet, oftast till arbetet, som är avgörande om en flytt är 
nödvändigt (Sandow & Westin 2006). Under åren har andelen som arbetspendlar 
över en kommungräns ökat, vilket innebär att fler väljer att jobba i annan kommun 
än där boendet ligger (SCB 2010). Samtidigt har andelen arbetsrelaterade 
flyttningar kraftigt minskat (Sandow & Westin 2006). Konsekvenserna har blivit 
att andelen lokala arbetsmarknader försvinner och regionerna blivit större (SCB 
2010). Sandow och Westin (2006) har undersökt hur benägna individer är till ökad 
pendling. Utifrån en enkätundersökning i LA-regionerna Lycksele, Örnsköldsvik 
och Umeå visar att människor är generellt positiva till att pendla upp till 45 
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minuter enkelväg till arbetet. Det är den längsta acceptable pendlingstiden för tåg, 
buss och bil. Den optimala restiden med samma färdmedel var dock runt 20 
minuter (ibid).  
 
Att fler väljer att pendla längre än att flytta, beskrivs enligt Harvey (2011) bero 
på att den ökade konkurrensen om nya invånare har medfört ett större fokus på 
platsrelaterad attraktivitet. Den ökade konkurrensen mellan platser har inneburit 
satsningar på turism, utveckling av attraktiva boendemiljöer och koncentrering av 
handeln till externa köpcentrum (ibid). Människor väljer i större utsträckning att 
flytta till platser som anses attraktiva (Holdsworth et al. 2013). Avståndet mellan 
arbete och bostad har ökat i takt med människors mobilitet, trotts att det idag 
prataa om funktionsblandning som eftersträvansvärt (Nyström & Tonell 2012).  
 

3.3.2 Konsekvenser 
Enligt Syssner och Olausson (2015) upplever kommuner som har en krympande 
befolkning stora konsekvenser, vilket innebär en rad utmaningar för kommunen. 
Det handlar bland annat om förmågan att leverera fungerande välfärdstjänster, då 
det ekonomiska underlaget tenderar att minska samtidigt som behovet av 
kommunala tjänsterna tenderar att öka. Det kan också vara svårt som arbetsgivare 
att attrahera kompetent personal som att lyckats omfördela personalstyrkan vid 
plötsliga förändringar. Särskilt tufft är det för kommuner som redan är 
befolkningsmässigt små, vilket är ännu känsligare att ställa om organisationen. 
Många gånger leder det till fortsatta kostnader, eftersom det inte finns andra 
aktörer som vill ta över eller att samordningsvinsterna är obefintliga. Ytterligare 
kan det finnas svårigheter att upprätthålla kommunen som demokratisk plattform 
kopplande till att skapa delaktighet, få rätt kompetens och att demokratisk ordning 
följs. Generellt handlar det om en överdimensionerad organisation och 
infrastruktur som behöver anpassas till minskad kostym. Den kommersiella 
servicen drabbas också, då den lokala köpkraften minskar vilket påverkar 
kundunderlaget (ibid).  
 
Kommuner som istället växer beskrivs enligt Lidström (2015) stå inför andra 
konsekvenser och utmaningar. En ständig inflyttning ställer ökade krav på 
kommunen när det gäller bostadsförsörjning, tillgänglig infrastruktur samt den 
kommunala servicen. Beroende på graden av tillväxt är det mer eller mindre lätt 
att få privata aktörer att investera inom kommunen, vilket är nödvändigt då stora 
investeringar krävs för att möta en ökad befolkning. Risken finns att annars 
invånarnas behov inte uppfylls, att trångboddheten ökar, kompetens försvinner 
eller att protester sker. Den stora utmaningen handlar främst om planberedskapen, 
nämligen att planlägga mark tillräckligt fort samtidigt som de demokratiska 
processerna följs. Det är viktigt att skapa legitimitet i beslut samt se till att sociala 
samt ekologiska värden inte inskränks. Det handlar om att organisationen och 



	 12	

infrastrukturen behöver vidgas, vilket ofta leder till att organisationen blir mer 
dynamisk och specialiserad (ibid). 
 
Oavsett om kommunen krymper eller växer är det kostsamt enligt Fjertorp (2013), 
där växande kommuner tenderar att lånefinansiera det ökade investeringsbehovet 
och därmed förbli skuldsatta under en lång tid. Krympande kommuner tenderar 
istället ha högre kostnadsnivåer och ett lägre ekonomiskt resultat, vilket gör det 
svårt att klara ekonomin. Dock ger en befolkningstillväxt oftast möjligheten för 
fler att dela på kostnaderna samt att det finns ökade möjligheter att satsa på 
frivilliga verksamheter exempelvis arbetsmarknadsinsatser, kultur och friluftsliv 
(ibid). 
 

3.4 Två typer av strategier 
I en fallstudie om hur fem kommuner i Sverige har hanterat befolkningsmässig 
nedgång har två strategier identifierats, nämligen anpassningspolitik kontra 
tillväxtpolitik (Syssner 2014). Resultatet ligger också i enlighet med internationell 
forskning från Sousa & Pino (2015) som bygger på två dominerande 
förhållningssätt. Det ena handlar om att acceptera verkligheten oavsett om det är 
tillväxt eller inte för att anpassa kommunen utifrån de förutsättningarna. Det andra 
bygger på att oavsett hur verkligheten ser ut ska tillväxt eftersträvas, där 
tillväxtskapande åtgärder används oavsett underlag (ibid). Dessa strategier är 
grundläggande för att undersöka vilka strategier kommunerna använder i denna 
studie. 
 

3.4.1 Anpassningsstrategi 
Åtgärderna som enligt Syssner (2014) ingår i begreppet syftar till att anpassa den 
kommunala organisationen utifrån att ekonomin ska förbli eller komma i balans. 
Generellt handlar det om tydligare prioriteringar med fokus på olika former av 
effektiviseringar. Det kan innebära nya verksamhetsformer, där centralisering av 
kärnverksamheterna, andra rutiner hos personalen eller nedläggningar av 
frivilliga verksamheter kan vara aktuella. Det kan också handla om åtgärder för 
ökad samverkan med civilsamhället eller mellankommunala samarbeten utifrån 
att fler aktörer är med och delar nödvändiga kostnader. En annan åtgärd är att se 
över fastighetsbeståndet, där byggnader eventuellt samnyttjas, säljs eller rivs för 
att anpassas till det minskade underlaget. Skattehöjningar kan också vara en 
relevant åtgärd för att få in mer intäkter, vilket dock inte vara lika förekommande 
(ibid).  
 
Anpassning beskrivs som ett begrepp för att förhålla sig till förändrade 
förutsättningar (NE 2019a). I denna kontext handlar det om ett krympande 
underlag, där utgångspunkten är att minska konsekvenserna av en 
befolkningsförändring än att stoppa eller motverka utvecklingen (Syssner 2014).  
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Syssner (2014) betonar att dessa åtgärder sällan finns skrivna i de offentliga 
dokumenten inom kommunen, utan tenderar att snarare vara händelsestyrda än att 
ingå i det systematiska arbetet. Det är en känslig fråga att som lokal politiker 
formulera mål om att anpassa verksamheterna till befintliga eller framtida 
underlag (ibid). Det anses inte lika framåtsträvande att anpassa en verksamhet, då 
normen inom lokal utveckling är tillväxt (Sousa & Pino 2015). Det finns även en 
rädsla att kommunen uppfattas mindre attraktiv, då omgivningen ofta åtaganden 
om anpassning som ytterligare besparingar fast kostnaden per brukare/barn/enhet 
etc. är densamma (ibid). Trots detta menar Syssner (2014) att det finns ett värde 
för vissa kommuner att systematisera anpassningsarbetet, då 
befolkningsförändring ofta är en konsekvens av processer på högre nivåer. Det är 
en svår utmaning att både sträva efter befolkningstillväxt samtidigt som åtgärder 
om anpassning är verkligheten (ibid). Sousa & Pino (2015) menar också att 
problematiken förstärks när beslutsfattare inte hanterar de verkliga 
förutsättningar, vilket gör att fördelarna med exempelvis en krympande 
befolkning inte tas hänsyn till med tillväxt som lösningen.  
 

3.4.2 Tillväxtstrategi 
Åtgärder som syftar till att generera tillväxt utifrån målet att de kommunala 
förutsättningarna ska förbättras ingår i begreppet (Syssner 2014). Det handlar 
bland annat om olika former av platsmarknadsföring, där kommunen aktivt 
arbetar med att framhålla det unika med platsen för en bredare publik. Det kan 
beröra diverse kampanjer, deltagande i tävlingar samt direkta satsningar mot vissa 
näringsgrenar exempelvis besöksnäringen. Det framgår som ett viktigt arbete för 
att skapa en identitet (ibid), vilket även lyfts upp av Harvey (2011) som menar att 
staden behöver attrahera investeringar för att skapa en stark ekonomi på lokalnivå. 
Det är nödvändigt att synas för att kapitalet ska attraheras, speciellt när den 
globala konkurrensen är hård (ibid). Enligt Syssner (2014) syftar dessa åtgärder 
om att både attrahera nya företagsetableringar som ökad inflyttning. Generellt 
handlar det om att förbättra företagsklimatet och boendemiljön som att attrahera 
fler investeringar och få rätt kompetens (ibid). 
 
Begreppet tillväxt handlar om ökade förutsättningar, vilket ofta är ekonomiska 
(NE 2019e). I denna kontext handlar det om att satsa på tillväxtskapande åtgärder 
för att antingen motverka en befolkningsminskning eller förstärka en 
befolkningsökning (Syssner 2014). 
 
Det främsta motivet för att satsa på tillväxt är ekonomiska skäl, nämligen att en 
växande kommun är grundläggande förutsättningar för kommunens ekonomi och 
möjlighet till fler prioriteringar (Fjertorp 2012). Det handlar även om att 
invånarnas löner ökar, fastigheterna blir värda mer och fler företag går med vinst. 
Tillväxt anses som något positivt, vilket både ska bredda och utveckla välfärden 
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för invånarna (ibid). Det finns även en föreställning att mål och åtgärder som 
betonar tillväxt skapar en attraktivare bild av staden (Sousa & Pino 2015).  Enligt 
Fjertorp (2012) finns det en osäkerhet i kommunallagen om kommunen bör satsa 
på tillväxtskapandeåtgärder, då kommunens främsta ansvar är att tillgodose 
behovet från befintliga invånare och inte tänkbara. Tillväxt kan även ge 
försämringar när staden förändrats, och mer pengar satsas på exempelvis 
marknadsföring (ibid).  
 

4. METOD 
4.1 Förutsättningar 

Synen på kunskap utgår från en social och materiell ontologi. Det innebär att 
fenomenet ”befolkningsförändring” antas förhålla sig till både en materiell och 
social verklighet (Gren & Hallin 2013), vilket innebär att det finns både sociala 
och rumsliga perspektiv på hur befolkningen har förändrats samt hanterats.  
 
I studien har ett abduktivt tillvägagånssätt används, där det finns en växelverkan 
mellan teori och empiri (Denscombe 2017). Det finns dock en skillnad mellan 
frågeställningarna. Fråga (i.) är mer induktiv medan fråga (ii.) och fråga (iii.) är 
mer deduktiv, eftersom det baserar sig på de anpassning- och tillväxtstrategier som 
Syssner (2014) har identifierat samt geografins första lag av Tobler (1970) om att 
det kan förvänta sig finnas en geografisk differens.  
 

4.2 Tillvägagångssätt 
Studien behandlas som en fallstudie. Enligt Denscombe (2017) handlar det om att 
studera en eller flera fristående enheter som har tydliga inramningar, vilket ger 
ökade kunskaper om exempelvis ett fenomen. Det bästa är om studien utgår från 
naturligt förekommande gränser för att inte data ska ändras (ibid), vilket gör det 
lämpligt att i denna studie använda kommungränserna som naturliga skiljelinjer 
av studieområdet. Det finns en risk med fallstudier att resultaten blir svårt att 
generalisera, vilket endast ger möjlighet att förklara fenomenet utifrån den unika 
kontexten (Denscombe 2017). En av fördelarna med att använda fallstudier är att 
studien oftast ger en helhetssyn, där flera metoder med fördel kan användas (ibid). 
På så sätt kommer denna studie använda både kvantitativa och kvalitativa 
metoder.  
 
Enligt Denscombe (2017) behöver forskaren vara medveten om skillnaderna 
mellan metoderna som innebär olika förhållningssätt för forskaren. Inom 
kvantitativ forskning finns det en större möjlighet att vara objektiv och opartisk, 
då forskaren har en distans till det material som samlas in samt att resultatet kan 
återspegla en verklighet. Till skillnad från kvalitativa metoder behöver forskaren 
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vara involverad i insamlingen och analysen av material för att data ska kunna 
inhämtas (ibid).  
 
För att uppnå hög tillförlitlighet i kvantitativ forskning bör insamlingen av data 
besvara det man vill, att det finns en noggrannhet i mätningarna samt att 
uppgifterna är granskade (Denscombe 2017). Forskaren bör behandla data 
rättvist, ta hänsyn till alternativa synsätt och vara tydliga med sina avsikter (ibid). 
Studien kommer använda befolkningsstatistik som kvantitativ metod för 
insamling, presentation och analys (läs mer under befolkningsstatistik).   
 
I kvalitativ forskning är det viktigt att utrymmet för forskarens preferenser har 
varit minimala, där både tillvägagångssättet och självreflektion presenteras 
(Denscombe 2017). Den kvalitativa metoden i studien är en innehållsanalys av 
plandokument (läs mer under innehållsanalys). 
 

4.3 Befolkningsstatistik 
All data är hämtad från Statistiska centralbyrån, SCB, som är den myndighet som 
ansvarar för statistik inom den offentliga sektorn (SCB 2019e). Det räknas som 
en primär källa av registerbaserad data som är aggregerad på kommunalnivå 
(ibid). Statistiken har sedan sammanställs i Microsoft Excel utifrån både 
linjediagram, befolkningspyramid och tabeller.  
 
Folkmängden har presenterats i form av linjediagram. Enligt Denscombe (2017) 
är den presentation relevant när data är insamlad över tid och syftet är att ge en 
översiktlig bild. Det gjordes separata diagram för varje kommun, eftersom 
befolkningsstorleken kraftigt varierar. Årtal har placerats längs x-axeln som den 
oberoende variabeln, medan antal individer placerades som den beroende 
variabeln längs y-axeln.  
 
Åldersstrukturen har redovisats som befolkningspyramider för året 1983 och 
2018, då det ger en tydlig bild hur befolkningssammansättningen ser ut för 
respektive kommun. Åldern är presenterad utifrån fem års intervaller, vilket 
beskrivs enligt Dribe & Stanfors (2005) fånga upp fler nyanser av verkligheten.  
Förändringen per ålderskategori har sedan redovisat procentuellt i tabellform 
tillsammans med alla kommuner för att underlätta jämförelse.  
 
Andelen som flyttar kontra pendlar till och från respektive kommun finns 
redovisat i tabeller. Det valda tidsspannet är 2004 till 2017, vilket baserar sig på 
åtkomsten av data. Valde också att presentera flyttning- och pendlingsstatistik för 
samma intervall, då det finns kopplingar mellan människors bosättning- och 
arbetsmönster (läs mer under befolkningsförändring). Vilket åldersspann som 
främst flyttar till och från kommunen samt hur pendlingsströmmarna går finns i 
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texten vid respektive tabell. Värt att notera är att det handlar om dagspendling till 
någon form av sysselsättning exempelvis jobb eller skola.  
 
Det finns vissa demografiska begrepp som kan vara bra att förstå, se tabell 1.  
 

Tabell 1: Definitioner av demografiska begrepp. 

 
 

4.4 Innehållsanalys 
En innehållsanalys är en lämplig metod när texter ska analyseras (Denscombe 
2017). Det är viktigt att tillvägagångssättet är tydligt presenterat, för att 
möjliggöra att andra forskare kan upprepa studien och att forskarens preferenser 
har en minimal påverkan på resultatet (ibid). Vid analysen är det endast text som 
handlar om förhållningssätt kopplat till en befolkning i förändring som är av 
intresse. Utifrån detta ämne har två teman specificerats, nämligen 
tillväxtstrategier och anpassningsstrategier. Dessa teman har utmynnat i 
underliggande kategorier med tillhörande nyckelord. Indelningen baserar sig 
huvudsakligen på Syssner (2014). I tabell 2 finns det analytiska ramverket 
presenterat.  
 

Folkmängd Antal invånare i ett avgränsat område (Ne 2019b).

Åldersstruktur
Befolkningen indelad i åldersspann, vilket visar 
befolkningssammansättningen i ett avgränsat område (Dribe & 
Stanfors 2005).

Försörjningsbördan

Fördelningen mellan antal individer i förvärvsarbetande ålder (20 till 
65 år) delat i den övriga delen av befolkningen. Det ger en 
försörjningskvot, vilket är ett mått på hur många personer som varje 
arbetare behöver försörja (Dribe & Stanfors 2005).

Flyttningsnetto
Andelen som flyttar till annan kommun minus andelen som flyttar till 
kommunen. Det ger ett positivt eller negativt värde som visar 
flyttmönstret (Dribe & Stanfors 2005). 

Pendlingsnetto

Andelen som pendlar till annan kommun minus andelen som pendlar 
till kommunen. Det ger ett positivt eller negativt värde som visar 
pendlingsmönstret (Dribe & Stanfors 2005). Pendling i denna studie 
kan vara till arbete eller studier.
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Tabell 2: Det analytiska ramverket vid innehållsanalys. 

 
 
Kommer specifikt notera när innehållet handlar om mål, visioner, idéer, åtgärder 
eller beskrivningar. Det kommer även vara viktigt hur något beskrivs, nämligen 
positivt eller negativt, samt hur ofta eller i vilken ordningsföljd något presenterats. 
Det är ett förhållningssätt som används för att minska den problematik som 
Denscombe (2017) belyser, nämligen att enheter plockas från dess ursprungliga 
kontext och kan förstöra dess naturliga betydelse.  
 
Den typ av dokument som kommer studeras är kommunernas årsredovisning, 
vilket är ett övergripande dokument som innefattar hela kommunens verksamhet 
samt ekonomi under ett specifikt årtal (Erlingsson & Wänström 2015). Det kan 
även innehålla framtidsutsikter eller åtgärder inom respektive område, men främst 
är det en utvärdering för hur väl mål och visioner har uppnåtts under året (ibid). 

Tema Kategorier Nyckelord

Ökad marknadsföring

Inflyttning av 

privatpersoner, 

attraktivitet, tillgångar, 

arrangemang, tävlingar, 

platsmarknadsföring

Förbättra näringslivet

Infyttning av företag, fler 

arbetstillfällen, värvning av 

arbetskraft, tilltalande 

företagsklimat

Fler investeringar

Förbättrade 

kommunikationer, 

kultursatsningar, ökat 

serviceutbud, satsning på 

tillgänglighet, 

boendeattraktivitet

Nya verksamhetsformer

Verksamheter läggs ner, 

verksamheter slås ihop, 

samverkan med 

civilsamhället, 

mellankommunala 

samarbeten

Minskat fastighetsbestånd

Anläggningar säljs, 

byggnader rivs, 

bostadsöverskott, stort 

underhållsbehov

Krympande skatteunderlag

Tydligare prioriteringar, 

skattehöjning, 

resursförflyttning, 

effektivisering, 

nedskärningar, besparingar

Tillväxtstrategi: 
Åtgärderna ska generera 

tillväxt och nya 

etableringar, vilket ska 

resultera till ett 

förbättrat skatteunderlag 

(Syssner 2014).

Anpassningsstrategi: 
Åtgärderna ska anpassa 

den kommunala 

organisationen till 

minskat underlag, vilket 

ska resultera till en 

balans i ekonomin 

(Syssner 2014).
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Tanken var först att studera kommunernas översiktsplaner, men eftersom denna 
metod enligt Denscombe (2017) har svårigheter att förstå dolda budskap eller 
undertoner behövdes konkreta dokument. Översiktsplanen tenderar att innehålla 
mer vaga beskrivningar och visionära begrepp (Nyström & Tonell 2012), vilket 
inte är lämpligt för denna metod. Finns även praktiska motiv, nämligen att 
tidsramen för uppgiften är snäv. Fördelen att studera offentliga dokument från 
myndigheter är att de är lättillgängliga samt att innehållet har granskats i flera 
steg, dock behöver forskaren vara medveten om att dokumentet har skapats i annat 
ändamål än studien (Denscombe 2017). Den senaste årsredovisningen som fanns 
tillgänglig på kommunernas hemsidor var från 2017, vilket är det år analysen 
utgår ifrån.  
 
Vidare kommer resultatet bland annat presenteras i tabellform. Kategorierna från 
innehållsanalysen ovan poängsättes utifrån mängden åtgärder som presenterades 
samt hur prioriterat respektive område beskrevs. Detta utgjorde en samlad bild av 
kommunens arbete inom respektive område, vilket sedan poängsattes utifrån 
graden av prioriteringar. Bedömningen kunde vara låg, medel eller hög. Det ger 
antingen 5, 10 eller 15 poäng. Tillväxt- respektive anpassningsåtgärderna 
presenteras separat. Eftersom det är tre kategorier inom respektive område, kan 
poängsättningen bli högst 45 och lägst 15, se exempel i tabell 3.  
 

Tabell 3: Exempel på poängsättning utifrån graden av 
tillväxtåtgärder för kommun X och Y. 

 
 
Slutligen presenterades resultatet, nämligen graden av tillväxt- och 
anpassningsstrategier, tillsammans med det avtagande avståndet i ett 
stapeldiagram.  
 

4.5 Övrig kontakt 
Det har funnits tillfällen då uppgifter har behövt kompletterats. Det berör frågor 
om samarbeten och bostadsförsörjning för kommunerna Åsele och Bjurholm. 
Kontakten med respektive personer har varit på distans, antingen via mejl eller 
samtal. Har valt att anonymisera all kontakt, utifrån anledningen att studien berör 
mindre kommuner och att information kan uppfattas känslig. I texten redovisas 
ospecifik titel, arbetsplats, personlig kommunikation samt datum.  

Kommuner
Tillväxtåtgärder

 Ökad marknadsföring 15 5

 Förbättra näringslivet 15 5

 Fler investeringar 15 5

Kommun X Kommun Y
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4.6 Forskningsetik 
Den registerbaserade data som har använts är redan anonymiserad och aggregerad 
till kommunnivå. Det finns inga personuppgifter, vilket gör att det är omöjligt att 
knyta data till en individ. Den övriga kontakten som har ägt rum har 
anonymiserats helt (läs mer under övrig kontakt). 
 

5. RESULTAT 
5.1 Befolkningsutveckling  
5.1.1 Folkmängd 

Den totala befolkningen i Umeå kommun har vuxit sedan 1983 till att 2018 utgöra 
cirka 127 000 personer (se figur 2). Utvecklingstakten har under hela 
studieperioden varit positiv, men takten har varierat. Befolkningsökningen var 
som högst under fem år mellan 1991 till 1995 med en genomsnittlig ökning på 1 
737 personer per år, vilket nästan är samma befolkningsökning som åren 2001 till 
2005 samt 2015 till 2018. Den lägsta befolkningsökningen var mellan åren 1996 
till 2001, då befolkningen i genomsnitt ökade med 419 personer per år (ibid). 
 

 
Figur 2: Folkmängden i Umeå kommun mellan åren 1983 till 2018. 
Källa: SCB 2019c. 

 
Befolkningsutvecklingen inom Vännäs kommun har både varit positiv och 
negativ sedan 1983 (se figur 3). Befolkningen växte mellan åren 1986 till 1994, 
vilket innebar en genomsnittlig ökning med 80 personer per år eller totalt med 
723 personer. Det blev sedan en minskning av antal personer i befolkningen till 
2007 för att sedan växa till att idag ligga på cirka 8 800 folkbokförda personer år 
2018 (ibid). 
 



	 20	

 
Figur 3: Folkmängden i Vännäs kommun mellan åren 1983 till 2018. 
Källa: SCB 2019c. 

 
För Bjurholms kommun har befolkningen minskat sedan 1983 med 765 personer, 
vilket innebär en genomsnittlig minskning med cirka 22 personer per år (se figur 
4). Minskningen var som störst mellan åren 1983 till 1988 samt 1996 till 2003. 
Det har förekommit enstaka år av befolkningsökning som åren 1988 till 1989 samt 
1994 till 1996. Befolkningen har stabiliserats under de senaste fem åren på cirka 
2 450 folkbokförda personer (ibid). 
 

 
Figur 4: Folkmängden i Bjurholms kommun mellan åren 1983 till 2018. 
Källa: SCB 2019c. 

 
Åsele har också minskat i storlek sedan 1983 till att idag vara en kommun 
bestående av 2 819 folkbokförda personer (se figur 5). Den genomsnittliga 
minskningen mellan åren 1993 till 2013 har varit cirka 60 personer. 
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Befolkningsminskningen stabiliserades något mellan åren 1988 till 1993 samt 
under de senaste fem åren från 2013 (ibid). 
 

 
Figur 5: Folkmängden i Åsele kommun mellan åren 1983 till 2018. Källa: 
SCB 2019c. 

 
5.1.2 Åldersstruktur 

Befolkningssammansättningen för Umeå kommun har sedan 1983 delvis 
förändrats (se figur 6). Befolkningen har blivit äldre, där åldersgrupperna från 65 
år och äldre har ökat samtidigt som skillnaden mellan andelen individer under 19 
år och de åldersgrupperna mellan 20 till 29 år har ökat (ibid).   

 

Figur 6: Åldersstrukturen i Umeå kommun för året 1983 och 2018. Källa: SCB 2019c. 

 
Vännäs kommun har fått en jämnare fördelning mellan befolkningskategorierna 
sedan 1983, vilket även syns i könsfördelningen (se figur 7). Befolkningen har 
blivit generellt äldre, och variationerna mellan åldersgrupperna är relativt små 
(ibid).  
 



	 22	

	
Figur 7: Åldersstrukturen i Vännäs kommun för året 1983 och 2018. Källa: SCB 2019c. 

 
Bjurholms kommun hade år 1983 en stor del av befolkningen över 54 år samtidigt 
som andelen individer under 25 år var större jämför med resterande 
ålderskategorier (se figur 8). Den fördelningen har blivit mindre tydlig, särskilt 
hos kvinnorna (ibid).  
 

	
Figur 8: Åldersstrukturen i Bjurholms kommun för året 1983 och 2018. Källa: SCB 2019c. 

 
Åsele kommun har fått en äldre befolkning sedan 2018 (se figur 9). Fördelningen 
mellan ålderskategorierna har blivit tydligare, där andelen individer över 50 år 
och de åldersgrupperna mellan 10 till 29 år har ökat i relation mot andelen 
individer mellan 30 till 49 år (ibid). 
 

 
Figur 9: Åldersstrukturen i Åsele kommun för året 1983 och 2018. Källa: SCB 2019c. 



	 23	

 
Den procentuella förändringen per ålderskategori mellan 1983 och 2018 skiljer 
sig mellan kommunerna (se tabell 4). Det är endast Umeå kommun, där alla 
åldersklasser ökar. Vännäs kommun har mestadels en positiv 
befolkningsutveckling, medan majoriteten av åldersgrupperna minskar i 
Bjurholm och Åsele. Den generella trenden mellan kommuner är att den största 
ökningen sker hos den äldre generationen (ibid).  
 
För Umeå kommun är det andelen individer över 65 år som ökar mest, dock sker 
en stor ökning även inom åldersgrupperna 20 till 29 år och 45 till 54 år (se tabell 
4). Vännäs kommun har den största ökningen hos andelen individer över 70 år 
samtidigt som den kraftigaste minskningen sker inom åldersgrupperna tio till 24 
år. Den största ökningen för Bjurholm och Åsele sker hos individer över 85 år, 
resterande befolkningsgrupper minskar. Den kraftigaste minskningen för 
Bjurholm finns i åldersgruppen 60 till 64 år, 35 till 39 år samt tio till 19 år. 
Samtidigt som det för Åsele minskar mest inom befolkningsgruppen 30 till 39 år 
samt individer mellan fem till 19 år (ibid). 
 

Tabell 4: Befolkningsförändringen per ålderskategori mellan året 
1983 och 2018 för kommunerna Umeå, Vännäs, Bjurholm och Åsele. 
Källa: SCB 2019c. 

 

Umeå Vännäs Bjurholm Åsele
0-4 år 23% 12% -25% -50%
5-9 år 25% 2% -21% -84%
10-14 år 17% -9% -48% -89%
15-19 år 5% -7% -54% -68%
20-24 år 43% -8% -25% -51%
25-29 år 40% 17% 3% -37%
30-34 år 27% 3% -15% -133%
35-39 år 10% -33% -85% -134%
40-44 år 28% 4% -41% -69%
45-49 år 40% 16% -47% -53%
50-54 år 47% 25% -31% -59%
55-59 år 36% 11% -51% -78%
60-64 år 38% -18% -75% -45%
65-69 år 49% 2% -48% -73%
70-74 år 55% 30% -26% -47%
75-79 år 51% 33% -24% -51%
80-84 år 61% 43% 8% -25%
85-89 år 71% 55% 32% 25%
90-94 år 82% 59% 48% 47%
95-99 år 87% 75% 92% 78%
100+ år 75% 83% 100% 50%

Ålder Befolkningsförändring
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5.1.3 Flytt kontra pendling 

Både in- och utflyttningen har ökat för Umeå kommun sedan 2004 (se tabell 5). 
Inflyttningen har alltid varit högre än utflyttningen samt att inflyttningen ökar i 
en högre takt än utflyttningen. Inflyttningen sker främst hos individer under 24 år, 
där den högsta flyttningsgraden är mellan 20 till 24 år (SCB 2019b). Samtidigt är 
utflyttningen som störst mellan 25 till 34 år (ibid).  
 

Tabell 5: Flyttningsstatistik i Umeå kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019b. 

 

 
Samtidigt finns en arbetspendling både till och från Umeå kommun (se tabell 6). 
Både in- och utpendligen från andra kommuner har ökat. Den största inpendlingen 
sker från Vännäs med 1 878 personer, sedan kommer Nordmaling och Robertsfors 
med runt 900 personer (SCB 2019d). Bjurholm ligger på 226 personer och Åsele 
på 36 (ibid). 
 
Den största utpendlingen sker till Stockholm med 789 personer, Vännäs med 612 
personer och Skellefteå med 346 personer  (SCB 2019d). Bjurholm ligger på cirka 
60 och Åsele på 20 (ibid). 
 

Tabell 6: Pendlingsstatistik i Umeå kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019d. 

 

 
Andelen individer som väljer att flytta till Vännäs kommun har ökat från 471 
personer år 2004 till 554 personer år 2017 (se tabell 7). Samtidigt har utflyttningen 
för samma period ökat, men ligger på en lägre nivå än inflyttningen. Det är främst 
individer mellan noll till fyra år, 14 till 19 år samt 25 till 34 år som väljer att flytta 
till kommunen (SCB 2019b). Största utflyttningen sker inom åldersgruppen 20 till 
24 år (ibid).  
 

2004 2017 2004 2017
Umeå kommun 6723 7731 5735 6206

Kommuner Inflyttning Utflyttning

2004 2017 2004 2017
Umeå kommun 6768 8309 4470 5933

Kommuner Inpendlning Utpendling
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Tabell 7: Flyttningsstatistik i Vännäs kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019b. 

 

 
Arbetspendlingen till och från Vännäs kommun har ökat med 167 personer sedan 
2004 (se tabell 8). Den största inpendlingen är från Umeå med 612 personer, 
sedan kommer Bjurholm och Nordmaling med cirka 80 personer (SCB 2019d). 
Åsele ligger på två personer (ibid).  
 
De personer som pendlar till annan kommun ligger 2017 på 2 183 personer, vilket 
är en ökning med cirka 350 personer sedan 2004 (se tabell 8). Den största 
utpendlingen sker till Umeå med 1 878 personer, Vindeln med 63 och Bjurholm 
med 35 personer (SCB 2019d). Åsele ligger på fyra personer (ibid).  
 

Tabell 8: Pendlingsstatistik i Vännäs kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019d.  

 

 
Andelen som väljer att flytta till Bjurholms kommun har minskat med 15 personer 
mellan 2004 till 2017, samtidigt som andelen personer som väljer att flytta från 
kommunen har ökat (se tabell 9). Inflyttningen sker främst hos individer under 19 
år samt mellan 60 till 69 år (SCB 2019b). Den största utflyttningen är inom 
åldersgruppen 20 till 24 år (ibid). 
 

Tabell 9: Flyttningsstatistik i Bjurholms kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019b.   

 

 
Arbetspendlingen från Bjurholms kommun har samtidigt ökat med 35 personer 
sedan 2004 (se tabell 10). Utpendlingen sker främst till Umeå kommun med 223 
personer, sedan Vännäs med 86 personer och Nordmaling med 37 personer (SCB 
2019d). Åsele ligger på fem personer (ibid). 
 

2004 2017 2004 2017
Vännäs kommun 471 554 444 492

Kommuner Inflyttning Utflyttning

2004 2017 2004 2017
Vännäs kommun 771 938 1825 2183

Kommuner Inpendlning Utpendling

2004 2017 2004 2017
Bjurholms kommun 131 116 91 110

Kommuner Inflyttning Utflyttning
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Inpendlingen till kommunen har också ökat sedan 2004 (se tabell 10). Den största 
inpendlingen sker från Umeå med runt 60 personer, för att sedan ligga runt 30 
personer från Vännäs och Nordmaling (SCB 2019d). Åsele ligger på fem personer 
(ibid). 
 

Tabell 10: Pendlingsstatistik i Bjurholms kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019d. 

 

 
Andelen individer som väljer att flytta till Åsele kommun har ökat med 87 
personer 2017 jämfört med 2004, samtidigt har andelen som väljer att flytta från 
kommunen ökat med 115 personer (se tabell 11). Utflyttning sker främst hos 
individer mellan tio till 39 år, där åldersgruppen 20 till 24 år står för den största 
utflyttningen (SCB 2019b). Den främsta inflyttningen sker hos individer mellan 
45 till 59 år (ibid).   
 

Tabell 11: Flyttningsstatistik i Åsele kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019b. 

 

 
Liknande trender finns gällande pendlingen till och från Åsele kommun, vilket 
innebär att fler väljer att arbetspendla till kommunen (se tabell 11). Den främsta 
inpendlingen sker från Vilhelmina med 30 personer, för att sedan ligga runt 20 
personer för Umeå och Dorotea (SCB 2019d). Bjurholm ligger på fem personer 
och Vännäs på fyra (ibid). 
 
Samtidigt väljer fler personer att pendla från kommunen, vilket är en ökning på 
16 personer (se tabell 12). Utpendlingen sker främst till Umeå med 39 personer, 
sedan Vilhelmina med 32 personer och Lycksele med 30 personer (SCB 2019d). 
Bjurholm ligger på fem personer och Vännäs på två (ibid). 
 

2004 2017 2004 2017
Bjurholms kommun 140 175 397 431

Kommuner Inpendlning Utpendling

2004 2017 2004 2017
Åsele kommun 112 199 124 239

Kommuner Inflyttning Utflyttning
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Tabell 12: Pendlingsstatistik i Åsele kommun för året 2004 och 2017. 
Källa: SCB 2019d. 

 

 

5.2 Förhållningssätt & strategier 
5.2.1 Umeå kommun 

I årsredovisningen för 2017 beskrivs kommunens attraktivitet som en av landets 
starkaste, där tillväxttakten ligger bland de högsta i landet (Umeå kommun 
2018c). I förorden beskriver kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg 
befolkningsökningen som en framgång, speciellt när det gäller förutsättningarna 
för ekonomin: 
 
”Umeås tillväxt är fortsatt stark och kommunens ekonomi är på rätt väg. De 
senaste åren har underskott vänts till överskott.” (Umeå kommun 2018c, s3). 
 
Det befolkningsmässiga målet är att år 2050 vara 200 000 invånare (Umeå 
kommun 2018c). Det pågår flera satsningar för att öka attraktiviteten, både för 
människor som redan bor i kommunen samt för potentiella inflyttare. Kulturen 
beskrivs som central, där kommunens investerar mycket pengar på de kulturella 
verksamheterna och scenerna. Kommunen medfinansierar många föreställningar 
och arrangemang, vilket beskrivs främja turismen inom kommunen. Handeln 
beskrivs växande, där fler handelsområden planerats samtidigt som centrum 
förstärks genom den pågående stadsomvandlingen (ibid).  
 
Kommunen deltar i flera tävlingar, vilket beskrivs som både ett sätt att 
marknadsföra staden men också förbättra verksamheterna (Umeå kommun 
2018c). Umeå vann ”Bästa cykelstaden”, certifierades som ”Fairtrade city” samt 
var värdstad för Musikhjälpen (ibid). Även inom kärnverksamheterna beskrivs 
personalen vara delaktiga i marknadsföringen: 
 
”Vård- och omsorgsboende har under året fortsatt arbeta aktivt med sina 
Facebook-sidor och fått många positiva kommentarer från medborgare, anhöriga 
och personal.” (Umeå kommun 2018c, s14). 
 
”På Instagram har medarbetare fortsatt att dela sin arbetsvardag via 
#teamumeakommun.” (Umeå kommun 2018c, s30). 
 
Denna strategi beskrivs stärka kommunen som arbetsgivare samt attraktiviteten 
för verksamheterna (Umeå kommun 2018c). Det nämns som en åtgärd för att vara 

2004 2017 2004 2017
Åsele kommun 82 123 212 228

Kommuner Inpendlning Utpendling
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stark i konkurrensen om både brukare och arbetskraft. Kommunen stimulerar 
också näringslivet genom flera insatser. Det handlar bland annat om samarbeten 
med olika aktörer, att medfinansiera ny färja över Kvarken samt anordna en årlig 
företagsgala (ibid). 
 
Bostadsbyggandet inom kommunen beskrivs vara ett prioriterat område, där 
efterfrågan är stor från både entreprenörer och invånare (Umeå kommun 2018c). 
Ett flertal bostadsområden planerats och förtätningar beskrivs nödvändigt. Det har 
även investerats i fler särskilda boenden samt förskolor för att möta det ökade 
behovet. Samtidigt beskrivs det att verksamheter har optimerats, där kommunen 
bland annat satsat på bostadsanpassningar för att äldre ska kunna bo kvar hemma. 
Det har även genomfört en översyn av bemanningen inom vården, byggts ett 
samverkanshus med både vårdboende, förskola och måltidskök samt planerats för 
ökat samnyttjande av vissa fastigheter (ibid). 
 
Samverkan med andra kommuner nämns sällan som en prioriterad åtgärd, medan 
ökat samarbete mellan verksamheterna inom kommunen beskrivs oftare som 
relevant (Umeå kommun 2018c). Det finns även samarbeten med civilsamhället 
inom verksamhetsområdena kultur och vård (ibid).   
 

5.2.2 Vännäs kommun 
I årsredovisningen för 2017 beskrivs den nuvarande befolkningstillväxten som 
främst en utmaning, vilket kräver aktiva åtgärder från kommunen (Vännäs 
kommun 2018a). Det finns en grundläggande syn att tillväxt är bra, men 
problematiken är tydlig: 
 
”Att Vännäs växer är bra. Att kommunen växer lite ojämnt gör att det finns mycket 
att ta itu med.” (Vännäs kommun 2018a, s3). 
 
”Trots överskottet befinner sig kommunen i en ekonomiskt besvärlig situation. 
[…] Det behövs förskolor, skolor och äldreomsorg och det är för få som kan vara 
med och betala.” (Vännäs kommun 2018a, s3). 
 
Växtvärken inom kommunen beskrivs som påtaglig, då upplevelsen är att 
kommunen inte hinner med att planera och bygga de lägenheter och tomter som 
krävs för att möta efterfrågan (Vännäs kommun 2018a). Det kommunala 
fastighetsbolaget planerar för ytterligare 96 lägenheter, ett nytt äldreboende och 
ny förskola under de kommande åren. Samtidigt finns privata fastighetsägare som 
också bygger. Det arbetas fram många nya planer inom kommunen som en 
trafikstrategi, centrumplan samt en revidering av befintlig översiktsplan (ibid). 
Framtiden beskrivs stundvis med lätthet, där rollen gentemot andra kommuner är 
tydlig: 
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” Befolkningen ökar, näringslivsklimatet är bra och föreningslivet fortsätter att 
erbjuda bra utvecklingsmöjligheter för invånarna. […] Vännäs är en attraktiv 
tillväxtkommun.” (Vännäs kommun 2018a, s10). 
 
Förhållningssättet till Umeå lyfts upp ett flertal gånger (Vännäs kommun 2018a). 
Ibland beskrivs närheten som fördelaktig, särskilt kopplat till kulturutbudet där 
Vännäs betonar ett ökat samarbete med kranskommunen för att befintlig kultur 
ska bli tillgänglig (ibid). Samtidigt finns en problematik gällande konkurrensen 
om arbetskraft och skolungdomar: 
 
” Konkurrensen om arbetskraft har gjort det svårt att rekrytera vissa 
yrkesgrupper. […] Konkurrensen om dessa yrkesgrupper är stor i regionen och 
ökar framgent.” (Vännäs kommun 2018a, s21).  
 
”Liljaskolan har främst yrkesförberedande program och har svårt att konkurrera 
med skolorna i Umeå när det gäller högskoleförberedande program.” (Vännäs 
kommun 2018a, s15). 
 
En stor problematik är kompetensförsörjningen, eftersom kommunens 
verksamheter behöver utökas (Vännäs kommun 2018a). Rätten till heltid inom 
vård och skola samt internrekryteringar av chefer beskrivs som en stor del av 
lösningen, kommunen beskrivs ha medarbetare som trivs (ibid).  
 
Framöver förväntas kommunen satsa på åtgärder för att stärka sitt varumärke, 
snarare än ökade kommunala samarbeten (Vännäs kommun 2018a). Andra 
investeringar som sker handlar om renovering och utbyggnad av diverse 
infrastruktur som VA-nätet, bredband och laddstolppar för elbilar. Finns också 
flera engångsinvesteringar som byggandet av discogolfbana samt ökad 
tillgängligheten i kommunens friluftsområden (ibid).  
 
Vidare pågår en översyn av både ekonomin, arbetsmiljö och digitaliseringar för 
att anpassa organisation (Vännäs kommun 2018a). Det kan även förekomma 
sammanslagningar inom tjänstemannasektorn, där främst byggnads- och 
ledningskontoret har utpekats. De samarbeten som finns beskrivs leda till 
kostnadseffektiviseringar, bland annat har kommunerna via Umeåregionen utfört 
gemensamma upphandlat och undersökningar. Vännäs har under året ingått i 
samarbetsgruppen ”plattform för e-tjänster”, där blanketter och ärenden sker 
digitalt. Det finns även särskilda samarbeten med Umeå exempelvis kopplat till 
socialt företagande och ledarskapsutbildningar. Inga samarbeten med 
civilsamhället har nämnts (ibid). 
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5.2.3 Bjurholms kommun 
I årsredovisningen för 2017 beskrivs kommunen genomgå ett förändringsarbete, 
där målet är att vara i ekonomisk balans som att invånarna ska vara nöjda med 
den kommunala servicen (Bjurholms kommun 2018). Kommunstyrelsens 
ordförande Christina Lidström i sammanfattningen är medveten om situationen 
och understryker viljeinriktningen: 
 
”Då befolkningsutvecklingen är avgörande för kommunens framtid kommer vi 
under kommande år att fortsätta att jobba för att våra innevånare ska fortsätta 
att trivas i kommunen.” (Bjurholms kommun 2018, s6). 
 
I enlighet med detta har det inte funnits mätbara mål eller riktade kampanjer 
kopplat till inflyttning eller företagsetableringar inom kommunen (Bjurholms 
kommun 2018). Det finns flera projekt som har beskrivits som viktiga, men har 
av olika anledningar inte blivit av. Byggandet av ett hyreshus skulle ske av en 
extern leverantör, där inventeringen påbörjades men avtalet avslutades efter 
någon månad (ibid). Projektet står nu stilla, trots att bostadsbristen beskrivs som 
skriande:  
 
”I dagsläget finns utifrån bostadskön fortfarande ett stort behov av fler 
lägenheter i Bjurholm.” (Bjurholms kommun 2018, s26). 
 
Samtidigt uppfyller inte kommunen målsättningen på att det maximala antalet 
outhyrda fastigheter, vilket i genomsnitt över året fick högst vara tre stycken 
(Bjurholms kommun 2018). Det har även pågått försäljningar av fastigheter i byn 
Balsjö och centralorten Bjurholm, men inga rivningar. Investeringsbehovet är 
fortsatt stort, främst inom skolverksamheten och äldreomsorgen. En ny 
förskoleavdelning har uppkommit samt fler platser på befintliga äldreboenden 
(ibid). Trenden förväntas fortsätta och åtgärderna är tydliga: 
 
”Kommunens arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste 
intensifieras och i ännu större utsträckning inriktas på att hitta effektiviseringar 
med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt.” (Bjurholms kommun 2018, s11). 
 
Åtgärderna kopplat till diverse anpassningar är flera, där en översyn av 
verksamhetslokaler kommer att genomföras (Bjurholms kommun 2018). Det 
presenteras dock ett flertal anpassningar, till exempel att det nedlagda Värdshuset 
som ska byggas om till korridorboende för flyktingar med tillhörande SFI 
undervisning. I framtiden förväntas även vuxenutbildningar bedrivas i denna 
fastigheten. Kostnaderna inom äldreomsorgen beskrivs som stora, då flera 
fristående boenden ger begränsade besparingsmöjligheter. Vilket i framtiden kan 
bli aktuellt med sammanslagningar, dock beskrivs ett nuvarande behov av ökat 
samarbete mellan arbetslagen (ibid).  
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Det finns även ett antal samarbetet med Umeregionen, vilket beskrivs som viktigt 
för att hålla nere kostnaderna när kraven på verksamheterna ökar (Bjurholms 
kommun 2018). Under året har gemensamma upphandlingar och utredningar 
gjorts inom exempelvis IT och sophantering. Det finns också ett nära samarbete 
med Vännäs kommun, där man har tillsammans har anställt en ”energi och 
klimatrådgivare”. Inga ideella samarbeten har presenterats (ibid). 
 
De åtgärder som beskrivs skapa attraktivitet och tillväxt berör främst 
samverkansprojekten ”Näringslivsutveckling i samverkan” (NIS) och 
”SouthWest Umeå-gateway” (SWU), men också förlängda öppettider på 
biblioteket och simhallen (Bjurholms kommun 2018). Projekten NIS och SWU är 
både mellankommunala samarbeten, där NIS fokuserar på att främja företagande 
i kranskommunerna och SWU för att utveckla natur- och kulturturism i sydöstra 
Västerbotten. Resterande investeringar berör främst underhåll och reparationer 
exempelvis av VA-nät, vägar, nya borrhål för vattenförsörjningen samt 
energibesparingar (ibid).  
 
En annan utmaning berör kompetensförsörjningen både för chefer och inom vissa 
yrkesgrupper (Bjurholms kommun 2018). Problematiken beskrivs inte unik för 
kommunen, där endast akuta lösningar har presenterats: 
 
”Svårigheten att rekrytera kompetent personal har inneburit att verksamheten fått 
vända sig till konsultföretag för att rekrytera.” (Bjurholms kommun 2018, s49). 
 

5.2.4 Åsele kommun 
I Årsredovisningen 2017 beskrivs tillväxt som både en nödvändighet men också 
något eftersträvansvärd, utifrån att ekonomin ska vara i balans och att kommunen 
ska klara välfärdsuppdraget (Åsele kommun 2018). Det är en tydlig 
viljeinriktning, där kommunstyrelsen ordförande Linnéa Lindberg nämner:  
 
”Med många år med krympande verksamheter så är det lite överraskande att 
vissa verksamheter ser tillväxt. Tillväxt är något som verkligen behövs för 
kommunen.” (Åsele kommun 2018, s4). 
 
Åtgärder som stärker strategin är det kommande projektet som handlar om att ta 
fram ett näringslivsprogram för hur företagsetableringar ska vara möjligt (Åsele 
kommun 2018). Det beskrivs som en strategiskt viktig plan, där 
näringslivsfrågorna prioriterats. Under året har fler arbetstimmar lagts ner på att 
stärka det lokala näringslivet med bland annat företagsbesök och dialogmöten, 
vilket beskrivs som lyckat (ibid). Näringslivets framgångar beskrivs som 
nödvändigt även för andra mål:  
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”För att kunna behålla nuvarande befolkning och även få ett positivt flyttnetto 
måste åtgärder för att öka antalet arbetstillfällen och erbjuda goda villkor för 
befintliga företag och nyetablering prioriteras.” (Åsele kommun 2018, s20). 
 
På så sätt pågår ett flertal samverkansprojekt med andra kommuner och 
organisationer (Åsele kommun 2018). Det handlar till exempel om att stärka 
besöksnäringen i Södra Lappland, där närliggande kommuner bedriver gemensam 
marknadsföring via det kommunägda aktiebolaget ”Destination South Lappland 
AB”. Det handlar också om Region 8 (nuvarande Region 10), där bland annat 
kompetensförsörjning är en gemensam utmaning (ibid). 
 
Redan idag beskrivs det vara svårt att hitta rätt kompetens och få personal att 
stanna kvar, speciellt på chefsnivå och inom vissa yrkesgrupper (Åsele kommun 
2018). Även 20% av kommunens anställda förväntas inom fem år gå i pension, 
vilket gör frågan högst aktuell. Värt att nämna är att inte finns några offentliga 
mål kopplat till att locka till sig ett visst antal företag eller öka antalet invånare 
(ibid). Dock betonas ett aktivt förhållningssätt för hur kommunen ska möta den 
förändrade befolkningen: 
 
” Den långfristiga trenden är dock fortsatt nedåtgående. Vilket medför ett fortsatt 
behov av aktiva åtgärder för att vända eller bromsa befolkningsminskningen.” 
(Åsele kommun 2018, s7). 
 
En del av lösningen beskrivs vara inflyttning från utlandet, där kommunen har 
bedrivit en kampanj för att locka till sig holländare (Åsele kommun 2018). Arbetet 
har inneburit deltagande på mässor, betalda visningsresor till Åsele samt 
inflyttningsservice. Andra projekt som beskrivs kopplat till kommunens 
attraktivitet är utvecklingen av en ny enhetlig profil för kommunen med 
tillhörande hemsida. Även byggandet av en centralt belägen rastplats beskrivs 
bidra till positiva effekter för den lokala handeln samt för orten (ibid).   
 
Investeringsbehovet inom kommunen beskrivs som fortsatt mycket högt, vilket 
innebär stora utgifter (Åsele kommun 2018). Det handlar främst om investeringar 
inom infrastruktur som renovering av pumpstationer, nya VA ledningar och 
kontinuerlig bredbandsutbyggnad, men också energibesparande åtgärder och 
underhåll av kommunala fastigheter. Ökade miljökrav från lagstiftningen har 
också inneburit kostnader som nya reningsanläggningar i byar och vattenverk 
(ibid). Balansgången mellan anpassning av organisationen samt skapandet av 
tillväxt beskrivs tydligt:  
 
”Nödvändiga effektiviseringar och besparingar måste genomföras för att klara 
en ekonomi i balans, men samtidigt satsa inom de områden som krävs för att 
vända den negativa befolkningsutvecklingen.” (Åsele kommun 2018, s20). 
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Det nämns också att verksamheter behöver anpassas, där ökad effektivitet är 
eftersträvansvärt (Åsele kommun 2018). Åtgärder som stärker den strategin är att 
den politiska organisationen nyligen har komprimerats, att det finns en samverkan 
med Lycksele och Storuman inom kundtjänst och telefoni samt att centralisering 
av verksamheter betonas. Finns även samarbeten med hembygdsföreningar, där 
ett exempel är att föreningarna ska driva caféverksamhet i kommunens 
kulturanläggningar (ibid). Fortsatt samverkan ligger i kommunens framtida 
planer: 
 
”Att utöka samverkan med andra och fler kommuner än vad som finns idag 
kommer att vara ett absolut krav för att kunna behålla kvalité i bl.a. 
myndighetsutövning men även att bromsa den ekonomiska utvecklingen med 
ökade kostnader.” (Åsele kommun 2018, s43). 
 
Det pågår även en utförsäljning av fastigheter, vilket beskrivs som en del i att 
minska fastighetsbeståndet inom kommunen (Åsele kommun 2018). Det är ett 
antal lägenheter i tätorterna Åsele och Fredrika samt festplatsen Trillan som är 
såld till en privat aktör. Inga rivningar har genomförts (ibid).  
 

5.3 Jämförelse 
5.3.1 Befolkningsutveckling 

Befolkningen har sedan 1983 förändrats i både antal personer och procentuellt, 
där den största befolkningsmässiga ökningen sker inom Umeå som tillväxtcentra 
med 34% ökning (se tabell 13). Det är sedan en avtagande funktion, där Vännäs 
ökar något, för att sedan minska med runt 30% i Bjurholm och 60% i Åsele (ibid).  
 

Tabell 13: Befolkningsförändringen för respektive kommun mellan 
åren 1983 till 2018. Källa: SCB 2019c. 

	
 
Det finns även en avtagande funktion kopplat till försörjningsbördan, nämligen 
relationen mellan den förvärvsarbetande befolkningen mellan 20 till 65 år och 
befolkningsgrupperna av yngre och äldre (se tabell 14). Umeå, som tillväxtcentra, 
har en tämligen oförändrad försörjningskvot mellan antalet individer den 
förvärvsarbetande befolkningen ska försörja. Kvoten ökar något i Vännäs, för att 

Antal Procent
Umeå kommun 43402 34%
Vännäs kommun 666 8%
Bjurholms kommun -765 -31%
Åsele kommun -1684 -60%

Kommuner
Befolkningsförändring

1983 till 2018
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sedan ligga på över 2,00 i både Bjurholm och Åsele. Dessa kommuner har 
liknande problematik, nämligen en kraftig ökning av andelen äldre personer 
samtidigt som resterande befolkning i förvärvsaktiv ålder minskar (SCB 2019c).  
 
Bjurholm har den högsta försörjningskvoten, vilket innebär att 100 personer 
förväntas 2018 försörja sig själv samt ytterligare 105 personer (se tabell 14). Det 
kan jämföras med kommunen Umeå som ligger på 63 personer (ibid), vilket även 
ligger under rikssnittet som är på 1,75 (SCB 2003). 
 

Tabell 14: Försörjningskvoten för respektive kommun för året 
1983 till 2018. Källa: SCB 2019c. 

 
 
De flyttningsmönster som finns i kommunerna varierar (se tabell 15). Det är 
endast Åsele kommun som har ett negativt flyttningsnetto, vilket innebär att fler 
väljer att flytta från kommunen. Det är också en siffra som har förstärks med åren, 
samtidigt som Bjurholms kommun har försvagat sin inflyttning sedan 2004. Umeå 
som tillväxtcentra är den kommun som ökar mest, samtidigt som fler väljer och 
har möjlighet att flytta till Vännäs (ibid).  
 
De individer som främst flyttar från kommunerna Vännäs, Bjurholm och Åsele 
tillhör åldersgruppen 20 till 24 år (SCB 2019b). Det finns dock en skillnad vilka 
som väljer att flytta till dessa kommuner, där Vännäs lockar till sig yngre individer 
mellan 25 till 34 år medan Bjurholm och Åsele attraherar äldre individer mellan 
45 till 69 år. Inflyttning till Umeå är som störst hos unga under 24 år, medan en 
utflyttning sker inom åldersgruppen 25 till 34 år (ibid).  
 

Tabell 15: Flyttningsstatistik för respektive kommun för året 2004 
och 2017. Källa: SCB 2019b.   

 
 

1983 2018
Umeå kommun 1,64 1,63
Vännäs kommun 1,79 1,88
Bjurholms kommun 1,93 2,05
Åsele kommun 1,91 2,01

Kommuner
Försörjningskvoten 

2004 2017
Umeå kommun 988 1525
Vännäs kommun 27 62
Bjurholms kommun 40 6
Åsele kommun -12 -40

Kommuner
Flyttningsnetto



	 35	

Samtidigt sker arbetspendling till och från respektive kommun (se tabell 16). 
Umeå som tillväxtcentra är den kommun som har ett positivt pendlingsnetto, 
medan resterande kommuner har ett negativt pendlingsnetto. Det betyder att den 
förvärvsarbetande befolkningen i kommunerna Vännäs, Bjurholm och Åsele 
tenderar att i större utsträckning jobba och studera i andra kommuner än sin 
hemkommun (ibid). Pendlingsströmmarna går främst till Umeå, men också till 
närliggande kommuner (SCB 2019d). Vilket för Åsele kommun även innefattar 
Vilhelmina och Lycksele. Umeå kommun har i sin den största inpendlingen från 
de angränsande kommunerna Vännäs, Nordmaling och Robertsfors. Dock är 
Umeåborna mer benägna att pendla långväga, nämligen Stockholm framför 
Vännäs och Skellefteå framför Bjurholm (ibid).  
 

Tabell 16: Pendlingsstatistik för respektive kommun för året 2004 
till 2017. Källa: SCB 2019d. 

	
 

5.3.2 Förhållningssätt & strategier 
Umeå som tillväxtcentra är den enda kommunen som har formulerat precisa mål 
för befolkningstillväxten (Umeå kommun 2018c). Resterande kommuner har inga 
mål, dock presenteras diverse viljeinriktningar för vad kommunen vill uppnå 
(Vännäs kommun 2018a, Bjurholms kommun 2018, Åsele kommun 2018). 
Vännäs tillsammans med Umeå ser befolkningstillväxt som något positivt, dock 
beskrivs konsekvenserna av en ökande befolkning som något utmanande (Umeå 
kommun 2018c, Vännäs kommun 2018a). Det återkommer gång på gång i 
årsredovisningen för Vännäs kommun medan Umeå knappt nämner 
problematiken (ibid). Kommunerna Bjurholm och Åsele ser båda tillväxt som 
nödvändigt, dock finns stor skillnad på viljeinriktning (Bjurholms kommun 2018, 
Åsele kommun 2018). Bjurholm lyfter endast upp tillväxt vid enstaka gånger, 
oftast i en resultatlös bemärkelse, medan Åsele nämner tillväxt med 
handlingskraft (ibid).  
 
Detta allmänna förhållningssätt speglade relativt väl i vilken grad kommunerna 
satsade på tillväxt- och anpassningsåtgärder utifrån årsredovisningen för 2017, se 
tabell 17 och tabell 18.  
 

2004 2017
Umeå kommun 2298 2376
Vännäs kommun -1054 -1245
Bjurholms kommun -257 -256
Åsele kommun -130 -105

Pendlingsnetto
Kommuner
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Tabell 17: Poängsättning utifrån respektive tillväxtåtgärd för kommunerna Umeå, Vännäs, 
Bjurholm och Åsele. Källa: Umeå kommun 2018c, Vännäs kommun 2018a, Bjurholms 
kommun 2018, Åsele kommun 2018. 

 
 
Det fanns stora skillnader kopplat till graden av marknadsföring mellan 
kommunerna, se tabell 17. Umeå nämnde ständigt identitetsskapande åtgärder 
som viktiga, vilket återkom på alla nivåer och verksamhetsområden (Umeå 
kommun 2018c). Det handlade om allt från tävlingar och arrangemang till rutiner 
för sociala medier (ibid). Åsele satsade också brett på förstärkning av sitt 
varumärke (Åsele kommun 2018). Det handlade om en ny och enhetlig profil med 
tillhörande hemsida, inflyttningskampanjer, deltagande i mässor och samverkan 
för regional identitet (ibid). Till skillnad från Bjurholm nämnts inga åtgärder för 
att stärka bilden av kommunen (Bjurholms kommun 2018), medan Vännäs har 
påbörjat ett arbete med detta (Vännäs kommun 2018a).  
 
När det gäller insatser för att stärka näringslivet finns det en strävan hos alla 
kommuner att förbättra företagsklimatet, där det beskrivs som ett viktigt och 
prioriterat område (se tabell 17). Dock var åtgärderna stundvis diffusa, men en 
viss variation kunde identifierats (Umeå kommun 2018c, Vännäs kommun 2018a, 
Bjurholms kommun 2018, Åsele kommun 2018). Umeå kopplade i princip alla 
åtgärder till ett förbättrat näringsliv, oavsett om det handlade om medfinansiering 
av kultur eller ökad tillgänglighet över Kvarken (Umeå kommun 2018c). Vännäs 
och Bjurholm betonade de mellankommunala åtgärderna som särskilt positiva för 
näringslivet, där Bjurholm främst nämnde samarbetsformen Umeregionen medan 
Vännäs i största del fokuserade på det egna samarbetet med Umeå (Vännäs 
kommun 2018a, Bjurholms kommun 2018). Åsele beskrevs jobba brett med både 
egna insatser som med sina samarbetspartner inom Region 8 (nuvarande Region 
10) och regionsamarbete (Åsele kommun 2018). 
 
Graden av investeringar som ska gynna tillväxten är koncentrerat till Umeå som 
tillväxtcentra, se tabell 17. Umeå kommun satsar brett inom kultur, 
kommunikationer, service samt att skapa boenden (Umeå kommun 2018c). 
Vännäs satsar dock lite på kultur, men betydligt mer på förbättrad tillgänglighet 
på friluftsområden, nya bostäder och attraktivare kommunikation (Vännäs 
kommun 2018a). Investeringarna i Bjurholm och Åsele är främst kopplade till 

Kommuner
Tillväxtåtgärder

 Ökad marknadsföring Hög Medel Låg Hög

 Förbättra näringslivet Hög Medel Medel Medel

 Fler investeringar Hög Medel Låg Låg

Umeå Vännäs Bjurholm Åsele
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diverse anpassningar samt är av nödvändig karaktär exempelvis olika former av 
underhåll (Bjurholms kommun 2018, Åsele kommun 2018).  
 

Tabell 18: Poängsättning utifrån respektive anpassningsåtgärd för kommunerna Umeå, 
Vännäs, Bjurholm och Åsele. Källa: Umeå kommun 2018c, Vännäs kommun 2018a, 
Bjurholms kommun 2018, Åsele kommun 2018. 

 
 
Alla kommuner jobbar med verksamhetsanpassningar, se tabell 18. Umeå 
beskrivs ha optimerat verksamheter med bland annat fler bostadsanpassningar för 
äldre och planerar för ökad samverkan av fastigheter (Umeå kommun 2018c). 
Vännäs har istället påbörjat granskning av ekonomin och hur digitalisering kan 
skapa vinster i verksamheterna (Vännäs kommun 2018a). När det gäller Bjurholm 
handlar det om att fastigheter byggts om till mångfacetterade lokaler med flera 
verksamheter, vilket innebär samnyttjande samt ökade samarbeten mellan 
arbetslag (Bjurholms kommun 2018). Åsele fokuserar främst på ökade 
mellankommunala samarbeten, men ser också centraliseringar av verksamheter 
som nödvändigt (Åsele kommun 2018).  
 
Det finns dokumenterade åtgärder från alla kommuner kopplat till ett förändrat 
fastighetsbestånd, finns i tabell 18. Umeå och Vännäs säljer av lägenheter till både 
privatpersoner och privata fastighetsbolag med anledningen att det kommunala 
fastighetsbolaget främst behöver pengar för nybyggnationer (Umeå kommun 
2018c, Vännäs kommun 2018a). Bjurholm och Åsele står istället med ett 
bostadsöverskott, då lägenheter och byggklara tomter inte hyrs ut eller säljs 
samtidigt som behovet av underhåll är stort (Bjurholms kommun 2018, Åsele 
kommun 2018). Vilket även är en problematik som finns i Umeå och Vännäs 
(Umeå kommun 2018c, Vännäs kommun 2018a).  
 
Sista kategorin berör konsekvenserna för minskat skatteunderlag, se tabell 18. Det 
är något som har påverkat främst Bjurholm och Åsele, men även Umeå och 
Vännäs använder åtgärder kopplat till diverse effektiviseringar (Umeå kommun 
2018c, Vännäs kommun 2018a, Bjurholms kommun 2018, Åsele kommun 2018). 
Det handlar främst om mellankommunala samarbeten, men också 
resursförflyttningar samt besparingar inom organisationen (ibid). 
 

Kommuner
Anpassningsåtgärder

 Nya verksamhetsformer Medel Medel Hög Hög

 Förändrat fastighetsbestånd Medel Medel Medel Medel

 Minskat skatteunderlag Medel Medel Hög Hög

Umeå Vännäs Bjurholm Åsele
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I figur 10 finns graden av tillväxt- och anpassningsåtgärder tillsammans med 
avståndet från Umeå som tillväxtcentra presenterat.  
 

  
 

Figur 10: Graden av tillväxt- och anpassningsåtgärder för kommunerna 
Umeå, Vännäs, Bjurholm och Åsele tillsammans med avståndet från Umeå 
som tillväxtcentra. Källa: Umeå kommun 2018c, Vännäs kommun 2018a, 
Bjurholms kommun 2018, Åsele kommun 2018. 

 
Umeå kommun satsar mest på tillväxtskapandeåtgärder, vilket avtar exponentiellt 
mellan Vännäs och Bjurholm samtidigt som avståndet snarare ökar linjärt med 30 
kilometer för dessa kommuner (se figur 10). Graden av anpassningsåtgärder 
ligger istället på samma nivå för kommunerna Umeå och Vännäs, där Vännäs 
tenderar att använda lika mycket anpassning- som tillväxtåtgärder. Vilket skiljer 
sig från Bjurholms kommun som vanligtvis använder anpassningsåtgärder. När 
avståndet senare ökar med runt 100 km, förstärks graden av tillväxtskapande 
åtgärder samtidigt som graden av anpassningsåtgärder är oförändrad. Det innebär 
att Åsele tenderar att i större utsträckning använda anpassningsåtgärder än 
tillväxtskapande (ibid). 
 

6. DISKUSSION 
Medvetenheten är stor, från Umeå kommun som centrum till Åsele kommun i 
periferin, för hur en förändrad befolkning påverkar respektive kommun. Det finns 
en liknande inställning mellan kommunerna att befolkningsfrågan är viktig när 
det gäller kommunens ekonomiska förutsättningar och framtida utveckling. När 
det kommer till viljeinriktningen är det endast Umeå kommun som har ett 
befolkningsmässigt mål, medan resterande kommuner betonar det i texten som 
något eftersträvansvärt och nödvändigt med en positiv befolkningsutveckling. Det 
finns dock en tydlig skillnad mellan Vännäs, Bjurholm och Åsele. Vännäs 
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beskriver befolkningsutvecklingen som en oundviklig trend som påverkar 
kommunen positivt, medan Bjurholm och Åsele beskriver det som något 
kommunen delvis kan påverka. Denna skillnad kan möjligtvis bero på deras olika 
placeringar från tillväxtcentrat Umeå.  
 
Svårigheterna för Umeå är bland annat att i tid få klart bostäder och byggklara 
tomter, vilket Vännäs kan dra nytta av när kommunen ligger enligt Sandow & 
Westin (2006) inom positivt pendlingsavstånd med buss samt i närheten av den 
optimala restiden på 20 minuter med tåg och bil. På så sätt finns det troligtvis ett 
naturligt inflyttningstryck även till Vännäs, vilket gör att kommunen vinner 
mycket på att se till att bostäder finns tillgängliga. Fler individer, särskilt inom 
åldern 25 till 34 år, har över tid valt att bosätta sig inom kommunen (se tabell 7) 
trotts att en ökad andel jobbar i annan kommun (se tabell 8). Troligtvis har många 
vännäsbor sina liv i Umeå, vilket gör att en del av servicen inte nödvändigtvis 
behöver finnas inom kommunens gränser. Det kan handla om att efter jobbet 
nyttja det kulturella utbudet eller den kommersiella servicen som restauranger, 
dagligvarubutiker eller sällanköpsvaror. Detta avlastar möjligtvis kommun, även 
om de politikerna gärna vill att köpkraften stannar lokalt. 
 
När pendlingsavståndet från tillväxtcentret Umeå ökar finns det möjligtvis inte 
samma naturliga inflyttningstryck. Bjurholm ligger utanför det acceptabla 
pendlingsavståndet på 45 minuter, nämligen i gränslandet för hur länge människor 
är beredd att pendla (Sandow & Westin 2006). Det visar sig både i en negativ 
befolkningsutveckling över tid (se tabell 13) och ett avsvalnat positivt 
flyttningsnetto (se tabell 9). Det finns troligtvis ett större behov för Bjurholm än 
Vännäs att inte bara erbjuda bostäder, utan även attraktiva boendemiljöer. Vilket 
är en trend som Harvey (2011) betonar när konkurrensen mellan invånare ökar, 
men också Holdsworth et al. (2013) utifrån att arbetsrelaterade flyttningar 
minskar och att människor idag värdesätter boendeattraktivitet i större 
utsträckning. Utifrån detta kan det vara värdefullt för exempelvis Bjurholm 
kommun att satsa på vissa tillväxtskapande åtgärder som ökad marknadsföring, 
förbättra näringslivet eller fler investeringar. Samtidigt som Syssner (2014) 
betonar att en långsiktigt och realistisk planering är nödvändigt, där 
anpassningsåtgärder systematiseras än förblir händelsestyrda. Vidare 
understryker Sousa & Pino (2015) att endast tillväxtskapandeåtgärder får effekt 
om befolkningsminskningen blir till ökning, annars kan det snarare leda till att 
problematiken förstärks. 
 
Åsele kommun har en liknande problematik, trotts att situation är annorlunda. 
Kommunen ligger ännu längre ifrån tillväxtcentret Umeå, vilket även är utanför 
det normala dagspendlingsavståndet till både arbete och skola. På så sätt räknas 
kommunen som en egen lokal arbetsmarknad, men syns också i 
pendlingsstatistiken mellan Åsele och Umeå. Endast 20 personer pendlar till 



	 40	

Åsele kommun och 36 personer pendlar till Umeå kommun (SCB 2019d). 
Kommunen kan inte på samma sätt som Bjurholm eller Vännäs dra nytta av 
fördelarna med att Umeå växer eller att staden tillhandahåller vissa funktioner. 
Det finns möjligtvis ett påtagligt behov att marknadsföra kommunen och även 
göra investeringar i kommunal regi, då inte privata näringsidkare finner det 
tillräckligt lönsamt, samtidigt som kostnader behöver minskas.  
 
Utifrån geografins första lag kan graden av tillväxt- och anpassningsåtgärder 
mellan kommunerna förväntas avta längs riksväg 92. Den största skillnaden är att 
Åsele satsade mer än förväntat på tillväxtskapande åtgärder, vilket enligt Tobler 
(1970) skulle vara den kommun som satsade mest på anpassning (se figur 10). På 
så sätt fanns ingen avtagande förhållande mellan kommunerna, dock kan man anta 
att det ökande avståndet från Umeå som tillväxtcentra har en inverkan. Både när 
det gäller pendlingsmöjligheterna som försämras samt att graden av 
självständighet troligtvis ökar. Det skulle kunna förklara varför Åsele kommun 
hade mer tillväxtskapande åtgärder än Bjurholm, då kommunen inte på samma 
sätt kan nyttja den geografiska närheten till en större stad. Det är dock viktigt att 
påpeka att det finns andra variabler som också kan påverka resultat, nämligen 
kommunernas olika förutsättningar och traditioner. 
 
Det stämmer dock i denna studie att kommuner som är geografiskt närmare 
varandra är mer lika än kommuner som ligger längre ifrån utifrån Tobler (1970). 
Vilket innebär att Åsele och Bjurholm är mer lika än exempelvis Åsele och 
Vännäs eller Bjurholm och Umeå när det handlar om förhållningsättet till en 
förändrad befolkning samt är mer benägna att satsa på likartade åtgärder. 
 
Till framtida studier skulle det vara intressant att utveckla centrum och periferin 
tanken genom att involvera fler kommuner exempelvis Dorotea som också ligger 
längs riksväg 92. Alternativt att studera hur dessa kommunala strategier om 
tillväxt och anpassning kommer till uttryck i ett mellankommunalt sammanhang, 
vilket är en allt viktigare arena för kommuner.  
 
Vidare är det värt att förtydliga att det finns en medvetenhet att åtgärderna kopplat 
till tillväxt och anpassning har värderats lika i denna studie. Det går att diskutera 
om det möjligtvis finns åtgärder som i verkligheten är mer eller mindre 
betydelsefulla. Det fanns svårigheter att inom tidsramen för examensarbetet hitta 
stöd för en annan viktning av åtgärderna. Det är även värt att nämna att denna 
studie behandlar kommunen som ett organ, där studien inte differentierar att en 
kommun kan både bestå av centrum och periferi. Eftersom ett av syftena har varit 
att undersöka den geografiska differensen mellan kommuner fanns det en poäng 
att Umeå benämns som centrum samt att resterande kommuner i detta 
sammanhang har utgjort tre grader av periferi. 
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7. SAMMANFATTNING 
Denna uppsats har studerat fyra kommuner längs riksväg 92, nämligen Umeå, 
Vännäs, Bjurholm och Åsele. Dessa kommuner utgör en avtagande skala mellan 
centrum och periferi, vilket betyder att kommunerna har olika traditioner samt 
förutsättningar samtidigt som det finns växelverkan av utbyte. Umeå behandlas 
som ett tillväxtcentra, eftersom tillväxten är bland de högsta i landet samt att flera 
regionala funktioner är lokaliserade inom kommunen. Vännäs, Bjurholm och 
Åsele står i denna studie för tre grader av periferi, vilket antas förstärkas med 
avståndet från Umeå.  
 
Forskningsöversikten visar att hälften av kommunerna befolkningsmässigt 
krymper och ökar samt att oavsett befolkningsförändring är det en utmaning att 
klara ekonomin samt välfärdsuppdraget. På så sätt finns en relevans att ta med 
kommuner med olika förutsättningar. Forskning visar även att planeringen 
behöver vara långsiktig och realistisk för att strategin ska vara effektiv, därmed är 
det problematiskt när tillväxt är en norm inom lokal utveckling. Gällande 
bosättningsmönstret tenderar människor idag att flytta till platser och 
boendemiljöer som anses attraktiva, medan arbetsrelaterade flyttningar minskar. 
Vilket gör det intressant att både studera förhållningssättet kopplat till 
befolkningsförändring samt vilka typer av åtgärderna som kommunerna 
använder. 
 
Den första delen av syftet handlar om att undersöka hur befolkningsutvecklingen 
har sett ut sedan 1983 genom att analysera folkmängden, åldersstrukturen samt 
flyttning- och pendlingsmönster. Den andra delen handlar om att identifiera vilket 
förhållningssätt samt kommunala strategier kommunerna använder sig av utifrån 
klassificeringen av Syssner (2014) om anpassning- och tillväxtpolitik. Detta 
gjordes genom en innehållsanalys av kommunernas årsredovisningar för 2017. 
Den tredje delen handlade om att undersöka hur graden av tillväxt- och 
anpassningsåtgärder mellan kommunerna ser ut geografiskt. Utgångspunkten var 
att Umeå satsade mest på tillväxtskapandeåtgärder medan graden av 
anpassningsåtgärder ökar med avståndet, vilket bygger på Geografins första lag 
av Tobler (1970). Detta gjordes genom att poängsätta åtgärderna.  
 
Resultatet i studien följer delvis Geografins första lag och tanken om ett centrum 
och tre grader av periferi. Det avtagande förhållandet är främst kopplat till 
befolkningsutvecklingen över tid. Folkmängden, åldersstrukturen samt flytt- och 
pendlingsstatistik indikerar att Umeå har den största befolkningstillväxten medan 
Åsele har den minsta. Förhållningssättet till en förändrad befolkning visar att 
Umeå har en tydlig tillväxtstrategi, vilket även utmynnar i ett befolkningsmässigt 
mål. Vännäs beskriver istället den befolkningsmässiga trenden som oundviklig, 
vilket både är positivt och utmanande för kommunen. Bjurholm och Åsele 
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beskriver utvecklingen som något kommunen delvis kan påverka, vilket för Åsele 
beskrivs mer handlingskraftigt att bryta trenden än för Bjurholm.  
 
Det förhållningssättet speglar även graden av tillväxt- och anpassningsåtgärder 
som indikerar att Umeå satsar främst på tillväxtskapandeåtgärder. När avståndet 
ökar med 30 kilometer mellan Umeå och Vännäs samt Vännäs och Bjurholm 
tenderar graden av anpassningsåtgärder öka exponentiellt. Vilket innebär att 
Vännäs satsar lika mycket på anpassning som tillväxt, medan Bjurholm vanligtvis 
använder anpassningsåtgärder. När avståndet ökar med ytterligare 100 kilometer 
ökar graden av tillväxtskapande åtgärder, vilket för Åsele ligger över Bjurholm 
men under Vännäs. Anledningen till detta kan möjligtvis bero på en försämrad 
möjlighet att nyttja närheten till en större stad som Umeå, vilket kräver en högre 
grad av självständighet. Dock kan det finnas andra variabler som också kan 
påverka resultatet som kommunernas olika förutsättningar och traditioner. Till sist 
stämmer det i denna kontext att kommunerna som är geografiskt närmare 
varandra är mer lika utifrån Tobler (1970). 
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