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Sammanfattning  

Befolkningspolitik är av stor vikt för svenska kommuner, hur många och vilka som bor i en 

kommun spelar stor roll för hur kommunens framtid ska se ut. En stor del av de svenska 

kommunerna har satt upp befolkningsmål där de siktar på att öka sitt invånarantal. Syftet med 

denna studie är att undersöka vad som ligger till grund för kommuners befolkningspolitik. 

Umeå kommun och Sundsvalls kommun, två kommuner med ambitionen att vara regionala 

tillväxtmotorer, har undersökts och jämförts. Studien bygger på analys av policydokument och 

intervjuer med tjänstepersoner. Analysen har baserats på tidigare forskning om kommunal 

tillväxt och befolkningspolitik där konkurrens och attraktivitet lyfts som två nyckelbegrepp. 

Studiens resultat visar att konkurrens med andra kommuner och regioner är en central grund 

för hur de undersökta kommunerna bedriver sin befolkningspolitik. Kommunerna konkurrerar 

om befolkningstillväxt eftersom en ökad befolkning anses eftersträvansvärt. Befolkningen ses 

också som konkurrensverktyg, en stor och ökande befolkning antas stärka en kommuns 

attraktivitet. I Umeå kommun används även befolkningsmålet som ett hållbarhetsverktyg för 

att kunna kontrollera en annars ohållbar tillväxt genom planering. De lokala förutsättningarna, 

och då framför allt den nuvarande befolkningsutvecklingen, har stor betydelse för hur 

befolkningspolitiken utformas men det lämnas också stort utrymme för politiska val.   

 

Nyckelord: kommuner, befolkningspolitik, befolkningsmål. 

Engelsk titel: Aspiring for Growth - A Comparative Study of Population Policies in Swedish 

Municipalities 
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1. Inledning 

Befolkningspolitik tar sig an en av de viktigaste frågorna gällande hur ett samhälle ska vara 

utformat. Hur många och vilka ska vara en del av samhället? Exemplen på hur 

befolkningspolitik bedrivits och diskuterats är många och vitt skilda. Ett klassiskt fall i Sverige 

är makarna Myrdals varning för en krympande befolkning i Kris i befolkningsfrågan (1934) 

med förslag på åtgärder för hur befolkningen skulle öka. Den kanske mest kända 

befolkningspolitiken, Kinas ettbarnspolitik, verkade istället för att begränsa 

befolkningstillväxten. Den svenska regeringens beslut att införa gränskontroller för att minska 

invandringen 2015 är ett annat exempel på en politisk åtgärd för att kontrollera befolkningen. 

Hur många och vilka som ska ingå i samhället är frågor som varje politisk enhet, oavsett om 

det är ett land, kommun eller något däremellan, måste ställa sig. 

 

Det finns en förhållandevis omfattande forskning om befolkningspolitik, både inom Sverige 

och internationellt. Frågan är ämnesöverskridande och behandlas av framför allt 

kulturgeografer, statsvetare och ekonomer. En stor del av den svenska forskningen har skett 

inom ramen för det nationella kommunforskningsprogrammet där befolkningspolitik 

diskuterats i nära koppling till kommunal tillväxt i allmänhet (exempelvis Fjertorp, Mattisson 

& Thomasson 2013 och Brorström & Parment 2016). En huvudsaklig slutsats i den tidigare 

forskningen är att det råder en stark tillväxtnorm för kommuner och städer, en norm som inte 

bara är svensk utan finns över hela västvärlden (Syssner & Olausson 2016, Sousa & Pinho 

2015). Den ideala storleken verkar upplevas som relativ, det ideala är att bli större.   

 

Befolkningspolitik bygger på tydliga geografiska avgränsningar och det gör även denna 

uppsats som avgränsar sig till att undersöka kommuner. På den kommunala nivån blir 

befolkningspolitiken tydligt konkret för invånarna. Hur många barn ska gå i skolan, hur ser 

tillgången på arbetskraft ut, hur många ska dela på stranden vid badsjön? För Sveriges 

kommuner är flera av de allra största framtidsfrågorna dessutom direkt kopplade till 

befolkningspolitiken. Den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning, krympande 

småkommuner med minskande skatteunderlag eller växande urbana kommuner med 
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bostadsbrist är några exempel (Erlingsson & Wänström 2015, 157–179). Kommuner blir därför 

intressanta att undersöka ur ett befolkningspolitiskt perspektiv. Att befolkningens roll är 

central för kommuners framtid är kommunerna medvetna om. I början av 2010-talet hade 

över 100 kommuner en uppsatt målsättning om att öka sin befolkning, ingen siktade på en 

mindre befolkning (Fjertorp 2012, 20). Målen ser dock väldigt olika ut, både i omfattning, 

prioriteringsordning och hur de uttrycks.  

 

I studien undersöks Umeå kommun och Sundsvalls kommuns befolkningspolitik, två 

kommuner med ambitionen att vara regionala tillväxtmotorer (Umeå kommun 2018, 14, 

Sundsvalls kommun 2014, 13). När Norrlandskommittén presenterade sitt betänkande 1949 

(SOU 1949:1, 45) lyfte de behovet av en samlande och stärkande storstad i Norrland och det 

är en önskan som lyfts fram i debatten än idag (ex. Westin 2018). Sundsvall och Umeå är två 

stadskommuner som skulle kunna fylla den här rollen och de har båda satt upp mål för sin 

framtida befolkningsstorlek. Det finns dock tydliga skillnader mellan kommunernas 

befolkningspolitik, Umeå siktar på att bli 200 000 invånare 2050 och Sundsvall strävar mot 

100 000 invånare 2021 (Umeå kommun 2018, Sundsvalls kommun 2014).  

 

Att befolkningspolitik går att undersöka tvärvetenskapligt gör att det finns många möjliga 

ingångar för en studie på ämnet. Exempelvis genomfördes en studie på kandidatnivå av Umeå 

kommuns befolkningsmål så sent som vårterminen 2018 (Eriksson), men då ur ett 

kulturgeografiskt perspektiv. Eriksson undersökte hur Umeå kommun arbetar för att nå målet 

och om det är troligt att de kommer göra det. För den här studien är istället den huvudsakliga 

frågan varför kommuner väljer att agera som de gör. Befolkningspolitiken i sig själv och vad 

som är grunden till den är vad som ska undersökas. Studien utgår ifrån att politiska problem 

inte är något neutralt utan något som skapas och formuleras i policyprocesser (Bacchi & 

Goodwin 2016, 16). Hur och varför befolkningsfrågan representeras på ett visst sätt blir därför 

intressant att undersöka utifrån kommunernas befolkningspolitik.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är dels att undersöka vad som ligger till grund för kommuners 

befolkningspolitik och dels att förstå vad skillnader mellan olika kommuners befolkningspolitik 

kan bero på. Fokus kommer att ligga på kommuners befolkningsmål. Undersökningen kommer 

att röra kommunernas nuvarande politik vilket avgränsas till nu rådande översiktsplaner och 

policys.  Frågeställningarna som ska undersökas kopplade till syftet är följande: 

 

- Hur har Umeå kommun och Sundsvalls kommun formulerat sin befolkningspolitik? 

- Vilken roll har befolkningsmålen för kommunernas arbete? 

- Hur ser problemrepresentationen för befolkningspolitiken ut? 

- Vilka är de eftersträvansvärda aspekterna som kommunerna vill nå med en 

befolkningsökning? 

 

För alla frågeställningar ska en jämförande analys göras. Hur och varför Umeå och Sundvalls 

kommuns befolkningspolitik skiljer sig mellan varandra blir en viktig övergripande 

frågeställning kopplat till uppsatsens syfte.  

 

I syftet och frågeställningarna är befolkningspolitik ett centralt begrepp. I den här studien 

definieras befolkningspolitik som politiska åtgärder som genomförs för att påverka en 

befolknings storlek eller sammansättning.  

 

I det nästkommande kapitlet kommer uppsatsens teoretiska grund att presenteras, med fokus 

på Bacchis teori om problemrepresentation och den tidigare forskningen om 

befolkningspolitik. Efter det följer en genomgång av den använda metoden för att besvara 

syftet och frågeställningarna samt en presentation av det analyserade materialet. Slutligen 

besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar i resultatdelen, där slutsatserna sedan 

kortfattat presenteras och diskuteras i uppsatsens avslutande del. 
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2. Teori 

Uppsatsen grundar sig i en policyanalys som tar avstamp från den tidigare forskningen och 

teoribildningen gällande kommunal befolkningspolitik. Bacchis (2009) teori om 

problemrepresentation är en utgångspunkt för frågeställningarna. Molotch (1976) teori om 

tillväxtsträvande städer tillsammans med svensk och internationell forskning som diskuterar 

tillväxtnormen och kommunal planering ger uppsatsen förankring i tidigare forskning.  

 

2.1 Problemrepresentation och grundläggande antaganden 

En av studiens frågeställningar, hur problemrepresentationen för befolkningspolitiken ser ut, 

är inspirerad av Bacchis What’s the problem represented to be? (WPR) metod. I WPR metoden 

presenteras sju frågor för forskaren att använda i sin policyanalys (Bacchi & Goodwin 2016, 

20). Jag har valt att inte använda WPR metoden fullt ut utan enbart ta inspiration av metodens 

frågeställningar. Därför behandlas WPR som en teoretisk grund snarare än metod för 

uppsatsen och beskrivs här i teorikapitlet.  Eftersom frågeställningarna och metoden för att 

besvara dem är nära sammankopplade blir naturligtvis även metoden inspirerad av WPR 

metodens tillvägagångssätt.  

 

En viktig teoretisk beståndsdel som tas från WPR metoden är synen på problem. Istället för 

att betrakta problem som något som finns i sig självt menar Bacchi och Goodwin (2016, 29) 

att problem produceras och karakteriseras igenom policys. Det kan jämföras med en mer 

klassisk metod för policyanalys som antar att det finns ett givet utbud av problem som ska 

lösas (Bacchi & Goodwin 2016, 59). En analys av problemrepresentationen i en policy 

undersöker vilka problem det är som de föreslagna lösningarna försöker besvara. Utifrån detta 

går det att se vilken typ av problemrepresentation som används i den valda policyn, i det här 

fallet kommunernas befolkningspolitik. För att låna Bacchis (2009, 3) exempel så kan 

barnomsorg problematiseras som bland annat ett arbetsmarknadsproblem, ett 

välfärdsproblem, ett familjeproblem eller ett offentligt problem. Den teoretiska idén är att det 

är möjligt att gå baklänges från föreslagen lösning till att se hur problematiseringen ser ut 

(Bacchi & Goodwin 2016, 17).  
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Bacchi & Goodwin (2016, 21) menar att det är möjligt att från en funnen 

problemrepresentation gå vidare till att se vilka grundläggande antaganden som finns i 

policyn. Frågan som ställs blir då vad som måste antas för att problemrepresentationen ska 

vara logisk och sammanhängande. Det är viktigt att poängtera att det intressanta är vilka 

antaganden som ligger i problemrepresentationen, inte vilka antaganden som finns hos 

politikerna (Bacchi 2009, 5). Vilka idéer och tankar är nödvändiga för att problematiseringen 

ska fungera? Genom att undersöka både problemrepresentationer och de grundläggande 

antagandena som ligger bakom kan studiens syfte om att undersöka vad som ligger till grund 

för befolkningspolitiken uppnås.   

 

2.2 Kommunal befolkningstillväxt 

Uppsatsens frågeställningar undersöks utifrån tidigare forskning och teorier om vad som är 

centralt för kommuners befolkningsmål. Genom att använda hypoteser från tidigare 

fallstudier blir det möjligt att göra en tydligare analys av empirin och relevanta mönster blir 

lättare att identifiera.  

 

2.2.1 Kommunal tillväxt 

Befolkningstillväxt förekommer ofta i mer allmänna diskussioner om kommunal tillväxt vilket 

kan göra det svårt att hålla isär begreppen. Det förekommer att befolkningstillväxt används 

som mått på den kommunala tillväxten, antingen tillsammans med andra faktorer eller på 

egen hand. Kommunal tillväxt kopplas ofta till den lokala ekonomiska utvecklingen men är inte 

ett begrepp som begränsas till det ekonomiska utan omfattar den allmänna välfärden för 

kommunens invånare. Bredden i begreppet kommunal tillväxt kan exemplifieras med 

Ljusnarsbergs kommunchef som menar att tillväxt handlar om livskvalité och att folk mår bra, 

en syn som dock inte är den dominerande. En gemensam nämnare för kommuners olika 

definitioner av kommunal tillväxt är att tillväxten ska göra kommunen mer attraktiv. (Fjertorp, 

Larsson & Mattisson 2012, 12–17). Tillväxt begreppet har också allt mer utvecklats till att 

innehålla fler aspekter än ekonomiska, något befolkningstillväxt traditionellt har setts som. 

Även ekologiska och sociala aspekter har getts allt större vikt inom diskussionen gällande 
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tillväxt, och dimensionerna placeras tillsammans under beteckningen hållbar tillväxt. Det har 

blivit ett allt starkare fokus på just hållbar tillväxt inom bland annat regional utvecklingspolitik 

(Rönnblom & Hudson 2007, 37–38).  

 

Kopplat till synen på att tillväxt av olika slag gör en kommun attraktivare visar tidigare 

forskning att det både nationellt och internationellt råder ett tillväxtparadigm för städer och 

regioner (Syssner & Olausson 2016, Sousa & Pinho 2015, Fjertorp 2012). Sousa och Pinho 

(2015, 22) konstaterar att under de tre senaste århundradena har tillväxt fått en roll som det 

enda och slutgiltiga målet och helt dominerat diskussionen om kommunal planering. Den 

starka tillväxtnormen skapar en syn på regioner utan varken befolknings- eller ekonomisk 

tillväxt som praktiskt taget dödsdömda (Sousa & Pinho 2015, 22). Samma tillväxtnorm finns 

även på den statliga nivån i Sverige där översiktsplaner uttryckligen främst ska vara till för att 

hantera regional tillväxt (Syssner & Olausson 2016, 238).  

 

2.2.2. Konkurrens om tillväxt 

När det gäller tillväxt för städer är Molotch (1976) artikel The city as a growth machine en 

milstolpe för teoriutvecklingen (Cox, 2017, 391). Molotch fokuserar på hur amerikanska 

städers politiska och ekonomiska elit strävar efter att nå resurser för tillväxt, då det är 

fördelaktigt för deras grupper. Enligt Molotch leder detta till att städer konkurrerar mot 

varandra eftersom tillväxt vid varje givet moment är en ändlig resurs. Teorin gäller inte enbart 

städer utan även andra geografiska enheter som kvarter eller regioner. Detta innebär att 

städer i vissa lägen kan konkurrera med varandra, för att i andra lägen samarbeta som två 

delar av samma region (Molotch 1976, 311–312). 

 

Även idag är Molotch teori inflytelserik. Den har dock som de flesta andra banbrytande teorier 

granskats och testats, och det har visat sig att den inte stämmer lika väl när den appliceras på 

Västeuropa (Cox 2017, 392). Att använda teorin för denna västeuropeiska studie är därför inte 

helt okomplicerat. Skälet till att teorin är dåligt anpassad till Västeuropa är framför allt det 

annorlunda politiska systemet jämfört med USA, den lokala elit som Molotch diskuterar finns 

inte lika tydligt i Västeuropa och har inte heller samma incitament till att sträva efter tillväxt. 
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Däremot menar jag att Molotch huvudtanke om städer som strävar efter tillväxt och 

konkurrerar med varandra samtidigt som de i vissa lägen samarbetar kan användas för 

Sverige. Även om befolkningen i Sverige stadigt ökar så är den vid varje givet moment en 

ändlig resurs, vilket bör leda till konkurrens om den. Hur kommunerna behandlar 

konkurrensfrågan blir därför intressant att undersöka kopplat till syftet med uppsatsen. 

 

2.2.3 Befolkningstillväxt 

Frågan om kommuners befolkningspolitik kompliceras av att det saknas enkla lösningar som 

passar alla samtidigt som kommuner har genomfört satsningar med högst tveksamma resultat 

(Erlingsson, Moodysson & Öhrvall 2011, 8). Det är inte heller en självklarhet att 

befolkningstillväxt enbart är till godo för en kommun. Lidström (2015) visar på flera 

gemensamma utmaningar som möter växande kommuner. En stor utmaning är 

investeringsbehovet, att växa är dyrt och sätter spår i kommunernas ekonomi (se även 

Fjertorp, Larsson & Mattisson 2012). Trots detta är alla respondenter i Lidströms (2015, 55) 

studie positiva till befolkningstillväxt i sin kommun. Även om kostnaderna kan öka visar 

Fjertorp (2013, 31) att befolkningstillväxt generellt kan anses vara önskvärt ur ett kommunal 

ekonomiskt perspektiv. Brorström och Parment (2012, 49) instämmer i det när de påstår att 

det i Sverige finns en tydlig, om än svåridentifierad, brytpunkt för tillväxt där vissa kommuner 

hamnar i en positiv spiral och andra utsätts för urbaniseringens negativa effekter.  

 

Molotch 70-tals teori kan fortfarande bidra med en hypotes om hur kommuner agerar, men 

hans svar på frågan om varför verkar inte vara giltigt i en europeisk kontext (Cox 2017, 392). I 

den svenska forskningen går det att hitta flera möjliga förklaringar till varför kommuner sätter 

befolkningsmål och vill få en större befolkning. Försök att skapa en bredare arbetsmarknad, 

bättre serviceutbud, ökade skatteintäkter och starkare framtidstro är några exempel från de 

kommuner som Fjertorp, Larsson & Mattisson (2012) undersökt. Just den symboliska effekten 

är något som Brorström & Siverbo (2008, 104) särskilt lyfter som en viktig följd av 

befolkningstillväxt, en ökad befolkning bidrar med attraktivitet, entusiasm och framtidstro 

inom kommunen. Även om det finns en stark norm för att kommuner ska växa 

befolkningsmässigt så är det inte en självklarhet att det ingår i kommunens uppgifter. Som 
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Fjertorp (2012, 21–22) konstaterar så anger kommunallagen att kommunen ska arbeta för de 

befintliga invånarna. Åtgärder för att öka befolkningen måste därför göras med syftet att 

gynna de nuvarande invånarna. Det förekommer dock även att kommuner verkar låta 

befolkningstillväxt och expandering av den kommunala servicen vara ett självändamål, 

snarare än ett verktyg för förbättring. (Fjertorp 2012, 22). Frågeställningen om vilka aspekter 

som anses eftersträvansvärda undersöker vilka argument som lyfts fram av de valda 

kommunerna samt om, och i så fall varför, dessa skiljer sig åt.  

 

Det finns en återkommande diskussion om attraktivitet som bör tas upp i anslutning till detta. 

Attraktivitetens relation till befolkningstillväxt är inte entydig, det påstås både att attraktivitet 

är eftersträvansvärt för att dra till sig ökad befolkning (Tillväxtanalys 2012, 5) och att ökad 

befolkning är eftersträvansvärt för att det skapar attraktivitet (Fjertorp, Larsson & Mattisson 

2012, 7). Vilken faktor det är som eftersträvas, befolkningstillväxt eller attraktivitet, påverkar 

vilken som ses som beroende av den andra, men det är oavsett tydligt att det finns en nära 

relation mellan de båda. Attraktivitet är också tydligt kopplad till konkurrens, när en plats ska 

marknadsföras görs detta genom att konkurrensfördelar lyfts fram för att kunna hävda sig mot 

andra kommuner (Broström & Parment 2016, 39). Att definiera attraktivitet är en utmaning, 

det ligger så att säga i betraktarens öga, men Tillväxtanalys (2012, 15) lyfter fram ett antal 

faktorer som ofta används för att skapa attraktivitet:  

- tillgång till natur  

- välutbyggd infrastruktur  

- god service  

- kompetent personal  

- ett bra skolväsende   

- kultur, trygghet och socialt kapital 

 

Hur kommunerna ser på vad som är attraktivt och vilka konkurrensfördelar kommunen 

besitter kan bli av stor vikt för hur befolkningspolitiken utformas och kommer därmed att 

undersökas i resultatdelen. 
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Utifrån sin önskan att bli större har över 100 svenska kommuner formulerat befolkningsmål 

(Fjertorp 2012, 20). I de fallstudier som genomförts saknas en tydlig bild av hur målen är 

formulerade. Erlingsson, Moodysson & Öhrvall (2011, 7) menar att det är oklart ifall tillväxtmål 

och därav följande politik påverkar tillväxten eller om det snarare är så att tillväxten i sig 

påverkar kommuners olika ambitioner. Fjertorp, Mattisson och Thomasson (2013, 15) påstår 

att en kommuns lokala förutsättningar är det som avgör handlingsutrymmet och sätter 

ramarna för visionen. En vision måste enligt det synsättet vara trovärdig och möjlig att uppnå. 

Att kommuner faktiskt arbetar så motsägs dock delvis av Syssner & Olaussons (2016, 235) 

studie av ett antal krympande kommuner. De visar att även flera av dessa har som mål att 

vända befolkningsutvecklingen och växa, samtidigt som ingen kommun i deras studie har en 

tydlig framtidsvision för hur en mindre kommun ska fungera. Även om kommuners 

befolkningsmål till viss utsträckning är kopplad till de lokala förutsättningarna är det därför för 

enkelt att påstå att befolkningsmål formas av den nuvarande utvecklingen. Kopplat till 

uppsatsens syfte är det relevant att undersöka hur kommunernas lokala förutsättningar 

påverkar befolkningspolitiken.   

 

2.3 Teorisammanfattning 

Genom att binda ihop teorin kring problemrepresentation med den tidigare forskningen på 

området skapas en grund för hur empirin ska undersökas utifrån syftet och frågeställningarna. 

För den studiens syfte är kunskapen om den dominerande tillväxtnormen viktig. Den är dock 

inte tillräcklig som förklaring till kommunernas befolkningspolitik, snarare blir det intressant 

att undersöka hur/ om tillväxtnormen reproduceras av kommunerna och vad den innehåller 

för att förstå vad som ligger bakom kommunernas befolkningspolitik. Att det finns olika syn 

på tillväxt och vad den ska bidra med till kommunerna talar för att även tillväxtnormen ges 

olika betydelse i olika kommuner vilket skulle kunna förklara skillnader i politiken. Ett parallellt 

perspektiv som hämtas från forskningen är att det inte är självklart att tillväxt är önskvärt trots 

den starka normen. I den empiriska analysen kommer fokus ligga på att jämföra argumenten 

från de olika kommunerna och försöka förklara vad eventuella skillnader kan bero på.  
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Kopplat till frågeställningen om problemrepresentation och grundläggande antaganden 

kommer särskilt fokus läggas på hur kommunerna upplever konkurrens från andra kommuner 

och hur de ser på attraktivitet. Utifrån teorin framträder dessa två aspekter som viktiga för 

hur kommuner utformar sin befolkningspolitik. För att undersöka konkurrens kommer 

kommunernas syn på och relation till andra kommuner att analyseras. Hur beskrivs relationen 

till andra kommuner, både uttryckligen men även underliggande i argumentationen? 

Kommunernas syn på attraktivitet kommer i linje med teorin om problemrepresentation utgå 

från de föreslagna lösningarna. Försöker kommunen bli mer attraktiv, i så fall hur, och vad 

säger det om befolkningspolitiken? 

 

Befolkningsmålens utformning i relation till de lokala förutsättningarna är också något som 

lyfts i forskningen. I hur kommunerna ställer sina mål mot sina förutsättningar kan det gå att 

se vilka möjligheter kommunen själv antar sig ha att påverka utvecklingen. Det här är också 

en intressant fråga att undersöka eftersom en realistisk koppling till de lokala 

förutsättningarna lyfts som en framgångsfaktor för befolkningspolitik (Fjertorp, Mattisson & 

Thomasson 2013, 15).   

 

3. Metod och material 

Studien består av en policyanalys där både policydokument och intervjuer analyseras.  I det 

följande kapitlet presenteras och motiveras de valda fallen som ska undersökas, vilket 

material som ska användas och hur detta material ska analyseras.  

 

3.1 Metod  

Uppsatsens syfte och frågeställningar ska besvaras genom en kvalitativ policyanalys. Syftet 

och frågeställningarna är medvetet anpassade till en kvalitativ metod då en mer kvantitativ 

undersökning av befolkningsmål skulle kunna hamna utanför det statsvetenskapliga området 

(jmf med Eriksson 2018). Hur befolkningstillväxt kan uppnås eller vilka effekter det ger är en 

fråga som med fördel kan undersökas av kulturgeografer och ekonomer, varför 



  Kommuners strävan efter att växa 

  Daniel Theander 

 

 

 

11 

befolkningstillväxt eftersträvas och varför kommuner väljer att agera som de gör är en fråga 

som lämpar sig väl för en kvalitativ statsvetenskaplig studie.  

 

En grundläggande metod som används är att inte ha en tydlig uppdelning mellan insamling 

och analys. Materialet jämförs istället konstant med de mönster och iakttagelser som gjorts 

tidigare. Ett sådant arbetssätt gör arbetet flexibelt och det blir lättare att notera när en 

tillräcklig mättnad uppstått i materialet (Lindgren 2014, 33–36). Att använda sig av ett 

konstant jämförande kan därmed underlätta att undvika det som Kvale och Brinkmann (2014, 

231) diskuterar som tusen-sidors frågan. Genom att ha en tydligare bild av vad som är 

intressant kopplat till det redan tidigare analyserade materialet samt den teoretiska grunden 

tillåts inte materialet svämma över och bli ohanterligt stort.  

 

Som vidare diskuteras i materialavsnittet är översiktsplanerna med tillhörande policys 

studiens utgångspunkt. Intervjuer kommer sedan att baseras på och jämföras med det som 

framkommer i analysen av policydokumenten för att finna gemensamma mönster eller 

ompröva tidigare resultat. För att skapa ordning i materialet, vilket krävs för systematisk 

läsning, används kodning. Materialet som analyseras ordnas och sorteras efter sitt innehåll. 

Kodningen utgår från studiens syfte och den tidigare forskningen på ämnet. Den genomförs 

dock inte utifrån ett färdigt kodningsschema utan koderna som används tas fram under 

närläsningen av materialet, så kallad datadriven kodning (Lindgren 2014, 50). Den här delen 

av arbetet är viktig då det är här som urvalet görs av vilket material som ska lyftas fram och 

presenteras. Det är en omöjlighet att ta med allt material som samlats in, och en del av syftet 

med kodning och tematisering av data är att ha en god representation av empirin i uppsatsen 

(Rennstam & Wästerfors 2015, 228).  Genom kodning i olika steg, först på detaljnivå och sedan 

på en mer övergripande tematisk nivå översätts flera olika texter till en mer sammanhängande 

struktur där likheter och skillnader kan synliggöras.  Analysen av materialet strävar på så vis 

efter att kliva från en detaljerad fallspecifik nivå till att allt mer teoretiseras och lyftas till en 

mer allmän nivå (Lindgren 2014, 41). För denna studie blir målsättningen att försöka lyfta de 

iakttagelser som kodas i materialet till en förståelse av problemrepresentationen som 

kommunerna ger uttryck för i befolkningsfrågan.  
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3.2 Val av fall 

För att få en bättre förståelse för det enskilda fallet och skapa ett mer generaliserbart resultat 

används en jämförelse mellan två olika kommuner (Svensson & Ahrne 2015, 22). När det 

kommer till svensk forskning om kommunal tillväxt består den till stor utsträckning av 

fallstudier på framgångsrika kommuner, något som gör det svårt att dra slutsatser eftersom 

det saknas en motpunkt att jämföra mot (Erlingsson, Moodyssson & Öhrvall 2011, 26). Umeå 

kommun har under 2000-talet haft en stark befolkningstillväxt (SCB 2019). Sundsvalls 

befolkningstillväxt är betydligt svagare än Umeås och kommunen menar själv att regionen har 

förlorat i konkurrenskraft (Sundsvalls kommun 2016, 3). Bägge kommunerna har ett 

befolkningsmål, men målen skiljer sig kraftigt från varandra. De har också en ambition av att 

vara regionala tillväxtmotorer (Umeå kommun 2018, 14 och Sundsvalls kommun 2014, 13), 

vilket binder ihop städernas befolkningspolitik med den gamla Norrlandskommitténs (SOU 

1949:1, 45) slutsatser och gör kommunernas befolkningspolitik till en vidare angelägenhet. 

Kommunerna lämpar sig därför väl för att användas till en jämförande studie av deras 

befolkningspolitik.  

 

Jämförelsen kommer att göras utifrån två olika grunder.  Städerna är till mångt och mycket 

lika varandra, två norrländska städer med ambitionen att vara starka regionala 

tillväxtmotorer. Samtidigt finns det en stor och för sammanhanget viktig skillnad mellan 

kommunerna, Umeå har en stark befolkningstillväxt som Sundsvall saknar. Utifrån det går det 

dels att använda Sundsvall och Umeå till en mest lika jämförelse för hur befolkningspolitiken 

är utformad. Hur stor betydelse har den faktiska befolkningstillväxten på en kommuns 

befolkningspolitik? När det kommer till frågan om varför befolkningspolitiken ser ut som den 

gör i kommunerna blir jämförelsen istället av en mest olika modell. Om Umeå och Sundsvall, 

trots att de bedriver väldigt olika befolkningspolitik, ändå har samma grund för sin 

befolkningspolitik blir resultaten mer generaliserbara (Ryan 2018, 279–280). En hypotes blir i 

så fall att liknande städer som Umeå och Sundsvall kommer att ha samma grund för sin 

befolkningspolitik, egentligen oavsett hur den är formulerad.   
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3.3 Material 

För en kvalitativ studie finns det en mängd olika objekt som är möjliga att studera. Texter, 

bilder, fältobservationer och intervjuer är några exempel på olika studieobjekt som är möjliga 

att analysera ur ett kvalitativt perspektiv (Ahrne & Svensson 2015), så även när det gäller 

befolkningspolitik. Att analysera bilder som används i marknadsföringssyfte eller delta som 

observatör i medborgardialoger hade varit två möjliga alternativa metoder för att samla in 

kunskap om befolkningspolitiken. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag valt att 

låta kommunens policydokument vara det huvudsakliga materialet. Det är där som 

kommunerna själva presenterar sin befolkningspolitik och det är också det som 

tjänstepersonerna har att utgå från i sitt arbete. Dessutom tillkommer det kompletterande 

intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna.   

 

Att använda sig av olika typer av material på det viset är något som Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015, 54) rekommenderar. En intervju blir påverkad av vem det är som intervjuas var 

och om vad. Genom att använda både intervjuer och annat material är det möjligt att få ett 

mer informativt material som dessutom minskar risken för feltolkningar. Genom intervjuer 

med personer som arbetar med befolkningsfrågor får materialet ett större djup än om det 

enbart hade bestått av policydokument.  

 

3.3.1 Översiktsplaner  

Översiktsplanerna fungerar som en utgångspunkt för studien vilket är ett tidigare använt 

angreppssätt när befolkningsmål undersökts (Syssner & Olausson 2016). I Plan- och bygglagen 

(PBL) bestäms det att varje kommun ska ha en översiktsplan som ska behandlas minst en gång 

varje mandatperiod. I översiktsplanen ska kommunerna presentera sin tanke för hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt den långsiktiga planen för 

bostadsförsörjning. Översiktsplaner är inte bindande utan ska visa inriktningen för 

kommunens planering (3 kap., PBL 2010: 900). Även om översiktsplaner till sin utformning och 

även till viss del i innehåll kan ha tydliga skillnader mellan kommuner så är det dokument med 

en god jämförbarhet (Syssner & Olausson 2016, 230). 
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Syssner & Olausson (2016, 229) menar på att översiktsplanerna kan förstås som en del av 

visionsdriven styrningspraktik. Kommuners befolkningsmål får anses vara en del av en sådan 

vision och bör därmed ingå i översiktsplanerna, vilket gör de till lämpligt material kopplat till 

uppsatsens syfte. För båda de valda fallen i uppsatsen är befolkningsmålet inkluderat i 

översiktsplanen, dock i olika utsträckning (Umeå Kommun 2018, Sundsvalls kommun 2014). 

För Umeå kommun så är det framför allt i översiktsplanen som befolkningsmålet presenteras 

och beskrivs (Umeå kommun 2018, kap. 2), men även den strategiska planen (2016) används 

som material för studien. Sundsvalls översiktsplan diskuterar befolkningsmålet, men framför 

allt refereras det till strategin för hållbar utveckling, RIKARE, när det gäller de frågorna 

(Sundsvalls kommun 2014, 12-13). RIKARE inkluderas därför i materialet. Från Sundsvall 

inkluderas även Stadsvision Sundsvall 2007-2037 som ger en kompletterande bild till det 

resterande materialet.  

 

3.3.2 Intervjuer  

Personerna som intervjuats är tjänstepersoner på kommuner som har arbetat med 

befolkningsmålet. Tjänstepersonerna har valts ut i samarbete med kommunerna i fråga 

genom att kontakta de som står som ansvariga för översiktsplanen i Umeå respektive RIKARE 

i Sundsvall. I Sundsvalls kommun har Gabriel Lundgren Magnusson intervjuats, han är 

samhällsanalytiker som bland annat arbetar med måluppföljningen för RIKARE. I Umeå 

kommun intervjuades Pernilla Helmersson, samhällsplanerare som var projektansvarig för 

den senaste översiktsplanen. Intervjuerna har inte följt en gemensam mall utan frågorna har 

konstruerats utifrån analysen av policydokumenten samt uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Intervjun med Gabriel Lundgren Magnusson utgick från ett frågeformulär som baserades på 

studiens syfte och den påbörjade analysen av policydokumenten. Lundgren Magnusson var 

informerad om vad studien handlade om men hade inte sett frågorna i förhand. Vid intervjun 

med Helmersson bad hon om att få frågorna på förhand. Upplägget på den intervjun blev 

därmed annorlunda där Helmersson presenterade svar på de frågeställningar och teman hon 

fått. Att de intervjuade tjänstepersonerna inte har samma roll på sina kommuner gör att deras 
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svar inte kan jämföras rakt av. Det finns en risk att perspektiv som lyfts tydligare i en intervju 

inte framkommer i den andra. Den risken har dock bedömts som hanterbar eftersom 

intervjuerna fungerar som komplement till det övriga materialet som analyseras.  

 

Ett annat alternativ hade varit att intervjua de politiker som har beslutat om 

befolkningspolitiken. Den typen av intervjuer har valts bort då det, särskilt för politikerna i 

Umeå, funnits gott om material om deras syn på befolkningsfrågan. De har dessutom en stor 

vana av att bli intervjuade, så risken är att en intervju inte skulle ge mer information än vad 

som redan finns publicerat (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, 49).  Dessutom fokuserar 

frågeställningarna på vad som presenteras i policydokumenten och inte vad som är 

politikernas egna tankar (Bacchi 2009, 5), vilket gör tjänstepersoner väl lämpade för 

intervjuerna.  

 

4. Resultat 

Både Umeå kommun och Sundsvalls kommun har tydligt uppsatta befolkningsmål. 

Omfattningen och tidsperspektivet för målen skiljer sig dock tydligt åt. Umeå kommun (2018, 

14) har som målsättning att vara 200 000 invånare år 2050. För Sundsvalls (2016, 3-5) del är 

målet närmare i tiden, kommunen siktar på att vara minst 100 000 invånare år 2021, vilket 

sammanfaller med stadens 400 års jubileum.  I Sundsvall har befolkningsmålet tagits fram med 

bred politisk enighet som ett viktigt framtidsmål för kommunen. Målet ingår i kommunens 

”Målbild för hållbar tillväxt i Sundsvall år 2021” vilken utvecklas i strategin RIKARE – En hållbar 

tillväxtstrategi till år 2021 (Sundsvalls kommun 2016). Kommunen är inte långt ifrån att nå sitt 

mål, 2018 fanns det 98850 invånare, men befolkningsutvecklingen är ojämn och 2018 ökade 

kommunen endast med 40 invånare, den lägsta siffran sedan 2001 (se figur 1 och 2, SCB 2019). 

Kommunens egna prognoser har länge pekat på att de kommer nå målet, efter den stora 

invandringen 2015 såg det ut som att det skulle klaras med marginal, men nu ser det enligt 

Lundgren Magnusson istället ut att bli precis på gränsen om målet kommer att uppnås eller 

inte.  
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Umeås befolkningsmål antogs 2008 efter att Anders Ågrens (m) förslag om att höja 

befolkningsmålet från 150 000 fick stöd av Socialdemokraterna (Hörnfeldt 2008). Umeå 

kommun såg vid det tillfället ut att nå 150 000 utan problem vilket fick Ågren att förespråka 

en höjning. En sökning i mediaarkivet visar att det finns en stor och levande diskussion 

gällande Umeå kommuns befolkningsmål, som förs både i nyhetsartiklar, ledarsidor, 

debattinlägg och insändare av politiker, journalister och medborgare (se exempelvis Lindberg 

& Ågren 2019, Marklund 2019 och Sundkvist, Sundqvist & Wennebro 2019). Befolkningsmålet 

ingår idag i kommunens övergripande mål som anges i den strategiska planen för 2016–2028 

(Umeå kommun 2016): ”Hela Umeå kommuns utveckling och tillväxt ska ske med social, 

ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.” 

Statistik från SCB (2019) visar att Umeå kommuns befolkning 2018 uppgick till 127 119 

invånare med en genomsnittlig befolkningsökning av 1638 personer per år de senaste fem 

åren (se figur 1 och 2). 

 

 
Figur 1: Befolkningsstorlek i Umeå kommun och Sundsvalls kommun 1990–2018 (SCB 2019) 
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Figur 2: Befolkningsförändring i Umeå kommun och Sundsvalls kommun 1990–2018 (SCB 2019) 
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ett framtida Sundsvall med 100 000 invånare inte skulle skilja sig allt för mycket mot hur 

kommunen ser ut idag.   

 

Målen skiljer sig också tydligt i sin relation med kommunernas förutsättning. Sundsvalls 

kommuns mål kräver visserligen en befolkningsökning men det är ett mycket realistiskt mål 

att nå. Att Sundsvall firar 400 år som stad 2021 verkar ha haft en viss betydelse för till vilket 

år målet sträcker sig (Sundsvalls kommun 2016, 3), och Lundgren Magnusson tror att målet är 

medvetet satt för att vara möjligt att nå under den uppsatta tidsperioden. Att skapa en vision 

som är tydligt kopplad till vad som är möjligt att uppnå har i tidigare studier lyfts som en 

framgångsfaktor för att skapa framtidstro i kommunen (Fjertorp, Mattisson & Thomasson 

2013, 15). I Sundsvall verkar dock så inte vara fallet, att befolkningsmålet i princip ligger i linje 

med utvecklingen och under många år sett ut att vara lättuppnåeligt har både placerat det 

utanför politiskt fokus men också utanför den allmänna diskussionen om staden, i jämförelse 

med Umeå diskuteras befolkningsmålet betydligt mindre i lokalmedia. Dessutom riskeras en 

negativ effekt på den allmänna framtidstron om målet inte nås. Lundgren Magnusson 

konstaterar att det rent praktiskt för kommunen inte gör någon större skillnad om 

invånarantalet 2021 är 99 500 eller 100 000 men att det blir ett kommunikativt problem ifall 

kommunen inte lyckas nå ett mål som var realistiskt uppsatt.  

 

Umeå kommun har valt ett mål som är placerat betydligt längre ifrån förutsättningarna och 

med större visionära drag. När målet antogs 2008 hade Umeå 112 728 invånare, med en linjär 

befolkningsutveckling skulle det då krävas en genomsnittlig befolkningstillväxt på drygt 2000 

personer om året för att nå målet. Som figur 2 visar var det en befolkningsökning som Umeå 

kommun inte haft sedan början av 90-talet, och vid tidpunkten när målet beslutades krävdes 

en fördubbling av den årliga befolkningstillväxten. Realismen och trovärdigheten som 

Fjertorp, Mattisson och Thomasson (2013) menar är viktiga för ett mål kunde därför 

ifrågasättas. Samtidigt konstateras i samma studie (2013, 15) att ”det centrala med en 

tillväxtvision är att den skapar mening för invånarna och den kommunala organisationen”. 

Med målets centrala placering i kommunens arbete och Helmerssons konstaterande att målet 
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har gett kommunen en tydlig riktning att arbeta efter verkar befolkningsmålet ha lyckats skapa 

mening åtminstone för den kommunala organisationen.  

 

4.2 Problemrepresentation och grundläggande antaganden i befolkningspolitiken 

I empirin kan flera olika problemrepresentationer urskiljas. Befolkningsfrågan framställs av 

bägge kommunerna som ett konkurrensproblem, även om de inom detta problem har olika 

lösningar. I nära koppling med konkurrensproblemet skapas ett attraktivitetsproblem, för att 

klara av konkurrensen mot andra kommuner och uppnå befolkningstillväxt krävs det att 

kommunerna är attraktiva. Dessutom så är befolkningsfrågan för framför allt Umeå kommun 

även representerad som ett hållbarhetsproblem. I de följande delarna under kapitel 4.2 

kommer de olika problemrepresentationerna samt de grundläggande antaganden som följer 

i dessa att analyseras.  

 

4.2.1 Befolkningsfrågan är ett konkurrensproblem 

Molotch (1976) teori må vara gammal och även inte helt applicerbar på Västeuropa, men hans 

tankar om områden som konkurrerar med varandra om resurser för tillväxt delas av de 

undersökta kommunerna. Jämför med Umeå kommuns (2018, 14) översiktsplan:  

 

”År 2008 antog Umeå kommunfullmäktige ett nytt tillväxtmål om att Umeå ska växa till 200 000 

invånare senast år 2050. Bakgrunden är att städer konkurrerar med varandra om resurser för tillväxt. 

Människor och deras nätverk blir allt mer den centrala tillgången”. 

 

Umeå kommun framställer befolkningsfrågan som ett konkurrensproblem på två olika sätt. 

Det är dels en fråga om konkurrens om befolkningsökningen, det finns en begränsad mängd 

människor som ska välja var de ska bo och kommunerna konkurrerar om att få dem till sig. 

Det är också ett konkurrensproblem i den meningen att en större befolkning är en 

konkurrensfördel. Kommuner konkurrerar alltså både om befolkning och med befolkning. 

Även Sundsvalls kommun har en liknande syn på problemet, i RIKARE konstateras det 

Sundsvallsregionen har en avtagande konkurrenskraft och befolkningsmålet är en del av 

målbilden som är framtagen för att åtgärda detta.  
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Bägge kommunerna ser alltså en större befolkning som en konkurrensfördel, vilka specifika 

aspekter i befolkningsökningen som eftersträvas diskuteras senare i resultatdelen. Att det 

råder konkurrens om befolkningen gör att kommunerna behöver agera på något sätt för att 

få befolkningstillväxten till sig själva. Hur kommunerna agerar är intressant kopplat till 

analysen av problemrepresentationen eftersom en sådan analys utgår från just de föreslagna 

lösningarna (Bacchi & Goodwin 2016, 20).  

 

I Umeå kommuns översiktsplan (2018, 13) konstateras det att planens roll är att ”skapa 

möjligheter och förutsättningar för Umeås framtida utveckling” vilket även ska leda till en 

attraktivare stad. Konkurrensproblemet kan utifrån hur det hanteras i översiktsplanen brytas 

ner till ett attraktivitetsproblem där det i nuläget finns begränsningar för hur attraktiviteten 

kan stärkas. Frågan blir då vad som är attraktivt? Enligt Umeå är ett svar på den frågan stora 

städer. ”Befolkningsstatistiken visar att städer som samlar över 100 000 invånare oftare 

föredras framför mindre städer. Stark efterfrågan på boende i större städer antyder att dessa 

erbjuder rikare mångfald, närhet till information, service, infrastruktur och byggnader.” (Umeå 

kommun 2018, 14). Genom att följa den logiken landar Umeå i befolkningstillväxten 

självförstärkande spiral som framkommer i bland annat forskningen som bedrivits i det 

Nationella kommunforskningsprogrammet (figur 3). Attraktivitet och befolkningstillväxt 

bidrar båda till att stärka varandra vilket möjliggör skapandet av en urban storstad som 

ytterligare stärker attraktiviteten. Den självförstärkande effekten kan bidra till den brytpunkt 

som Brorström och Parment (2012, 49) identifierar där vissa kommuner hamnar i en positiv 

spiral men andra utsätts för urbaniseringens negativa effekter.  
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Figur 3: Förenklad bild av städers befolkningstillväxt utifrån tidigare forskning. 

 

Att Umeå kommun under en lång tid har haft en positiv befolkningsutveckling (se figur 2) gör 

att kommunen kan tjäna på många av de självförstärkande effekter som befolkningstillväxten 

skapar. Umeå kommun arbetar för att olja upp spiraleffekterna och undanröja eventuella 

hinder genom att försöka erbjuda möjligheter och förutsättningar för fortsatt utveckling. 

Ambitionen att utveckla Umeå till en mer tydlig storstad (2018, 14) kan förstås som ett sätt 

att stärka Umeå i konkurrensen mot andra kommuner. Urbanitet beskrivs mycket positivt i 

översiktsplanen (ex. Umeå kommun 2018, 17) och genom att öka Umeås urbanitet ska stadens 

attraktivitet stärkas. Helmersson tycker att det på det här området har skett en förändring de 

senaste åren och att det är först nu som Umeå, och även andra Norrlandskommuner, tydligt 

pratar om att bygga stad. Även i Sundsvall läggs fokus på hur staden ska byggas och utvecklas 

(Sundsvalls kommun 2016 (b)) men det arbetet görs mer tydligt inom de ramar som 

kommunen befinner sig i.   

 

En problemrepresentation för både Umeå kommun och Sundsvalls kommun är alltså att se på 

befolkningsfrågan som ett konkurrensproblem, vilket leder till att det handlar om 

kommunernas attraktivitet. Detta blir en positiv problembeskrivning för Umeå kommun, som 

Attraktivitet  

Storstad 

Befolkningstillväxt 

Arbetsmarknad 

Utbud 

Framtidstro 

Ökad 

inflyttning 

Urbanitet 
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har en god befolkningstillväxt och attraktivitet, men en mer negativ bild för Sundsvalls 

kommun. Eftersom Sundsvall har haft en betydligt svagare befolkningstillväxt än Umeå och 

även andra jämförbara städer kan inte kommunen dra nytta av de självförstärkande 

effekterna. Lundgren Magnusson lyfter också det negativa inrikes flyttnettot som ett tecken 

på att Sundsvall har attraktivitetproblem.  Alternativet att agera som Umeå och underlätta för 

spiralen att rulla vidare finns därför inte för Sundsvall, vilket sätter kommunen i en utmanande 

sits eftersom synen på konkurrens med andra kommuner och befolkningen som en tillgång är 

densamma som i Umeå. Det finns en tydlig oro för att kommunen ska hamna efter och då 

hamna på fel sida om tillväxtens brytpunkt. ”Sundsvallsregionen behöver höja takten i sitt 

utvecklingsarbete och det arbetet behöver inledas omedelbart för att vi ska kunna konkurrera 

på lika villkor med andra regioner.” (Sundsvalls kommun 2016, 8).  

 

Till skillnad från Umeå så satsar inte Sundsvall på att kunna konkurrera genom en utveckling 

mot att allt mer bli en storstad. Staden ska utvecklas men inte omvandlas. Att Sundsvall inte 

valt att gå åt samma håll som Umeå kan bero på en anpassning till de faktiska 

förutsättningarna, i avsaknad av en stadig hög befolkningstillväxt är det svårt att kraftigt 

förtäta och bygga ut en stad. Det kan också ses som en hantering av kommunens uppdrag, att 

Stadsvision Sundsvall (2016b) enbart behandlar befolkningsmålet i förbifarten innebär att 

stadens framtid planeras med den nuvarande befolkningen i fokus. Lundgren Magnusson 

menar att i förhållande till de som kommunen finns till för, invånarna, är det viktigt att växa 

”lagom mycket”. Kommunen riskerar därmed inte att vidta åtgärder som i huvudsak är till 

fördel för potentiella eller kommande Sundsvallsbor framför de nuvarande vilket enligt 

Fjertorp (2012, 21) kan ligga utanför kommunens befogenheter.  

 

För att stärka attraktiviteten fokuserar Sundsvalls kommun på att lyfta sina styrkor, något de 

allra flesta kommuner är noggranna med att göra när det finns gynnande jämförelser. Exempel 

från andra kommuner är att vara Europas kollektivtrafiksstationstätaste kommun, Sveriges 

hästtätaste kommun eller den kommun som promenerar mest utomhus med gamla inom 

hemtjänsten (Broström & Parment 2016, 40). I Sundsvalls (2014, 19,22) fall lyfts bland annat 

att kommunen är en av Sveriges främsta friluftskommuner samt strävar efter att vara 
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Norrlands ledande shopping- och nöjesstad. Kommunen (Sundsvalls kommun 2016, 17) lyfter 

även att det finns flera outnyttjade styrkor som varken tas vara på eller kommuniceras utåt 

på ett tydligt sätt. Ironiskt nog framkommer det inte tydligt vilka konkreta områden dessa 

outnyttjade styrkor finns inom. Överlag är det stort fokus på att stärka attraktiviteten genom 

att stärka kommunikationen, kommunen är attraktiv men folk vet inte om det. När Lundgren 

Magnusson diskuterar hur han som Sundsvallsbo upplever stämningen i Sundsvall är han inne 

på samma spår. ”Jag tror att många känner igen sig i att det finns jättemycket som är bra här, 

men det verkar inte vara bra nog. Det finns en mentalitet av att det inte är så bra, men det är 

ju bra här. Det är bara att det måste lyftas så att invånarna ska känna det. Vi har helt enorma 

tillgångar här med läget rent geografiskt, det finns ju alla förutsättningar”. 

Befolkningspolitiken blir här ett konkurrensproblem som utvecklas till ett 

kommunikationsproblem. 

 

Ett förbättringsområde som kommunen identifierat är infrastrukturen och Sundsvalls kontakt 

med resten av Sverige. Enligt Lundgren Magnusson har kommunen jobbat hårt med att 

förbättra kommunikationerna, framför allt söderut. I översiktsplanen (2014, 16) konstateras 

det att kommunens attraktivitet påverkas av närheten till andra städer och människor, en 

närhet som mäts i tid vilket gör det både möjligt och viktigt att stärka den. Lundgren 

Magnusson ser möjligheten att stärka Sundsvall om det går att koppla ihop kommunen bättre 

med Hudiksvall och Gävle. Geografin som lyfts fram som en fördel för friluftslivet blir här 

istället en nackdel, stadens placering blir ett hinder för attraktiviteten och därmed en viktig 

del av befolkningspolitiken. I jämförelse med Umeå blir den här problembeskrivningen 

intressant. Umeå kommun har inte alls lika tydligt fokus på den här frågan, trots att 

kommunens förbindelser på sin höjd kan anses hålla en liknande kvalité som Sundsvalls. Att 

Umeå trots detta har en starkare befolkningstillväxt än Sundsvall pekar på att det inte är 

kommunikationerna som är avgörande för en kommuns utveckling. Med det sagt så är 

naturligtvis en väl utbyggd infrastruktur en fördel och exemplifieras av Tillväxtanalys (2012, 

15) som en faktor som skapar attraktivitet.  
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Trots att både Umeå och Sundsvall har en likartad bild av befolkningsfrågan som ett 

konkurrensproblem så hanterar de alltså frågan på olika sätt. De lokala förutsättningarna blir 

avgörande för kommunens handlingsområde. Umeå kan utnyttja en stadig befolkningsökning 

till att dra nytta av spiraleffekterna som skapas och fokusera på att göra om staden till en mer 

urban miljö. Sundsvall får å sin sida mer arbeta med det som redan finns i kommunen och 

försöka lyfta upp de kvalitéerna tydligare. Utformningen av befolkningsmålen spelar också in, 

långsiktigheten i Umeås mål ger möjligheten att planera för stora förändringar, samtidigt som 

den också gör målets uppfyllelse mer osäker och ökar risken för att kommunen planerar för 

en framtid som eventuellt inte kommer inträffa.  

 

4.2.2 Att vara tillväxtmotor när det råder konkurrens om tillväxt.  

Synen på konkurrensen om tillväxt och befolkningens roll i det hela är inte ensidig. Även om 

kommunerna är överens om att det råder konkurrens om tillväxt så påstår de också att de 

omkringliggande kommunerna gynnas av tillväxten i Umeå respektive Sundsvall. Sundsvalls 

kommun (2016, 23) menar att närheten till Sundsvall är en stor fördel för kranskommunerna 

som annars hade hamnat i en betydligt sämre sits. Lundgren Magnusson tillägger till det 

resonemanget att regionen förmodligen hade mått mycket bättre om Sundsvall haft en 

starkare tillväxt. Umeå kommun (2018, 73) tar resonemanget ett steg längre och påstår att 

det utan befolkningstillväxt i Umeå förmodligen inte skulle finnas någon sådan alls i Norrland. 

Uttryck som ”regional motor” och ”tillväxtmotor” är vanligt förekommande i 

argumentationen (se exempelvis Umeå kommun 2018, 14 och Sundsvalls kommun 2014, 13). 

Frågeställningen om vilka grundläggande antaganden som ligger bakom kommunernas 

befolkningspolitik syftar till att förstå vad som måste vara sant och underförstått för att policys 

ska vara sammanhängande (Bacchi 2009, 5). Påståendena att det råder en konkurrens om 

resurser för tillväxt och att Umeå och Sundsvalls tillväxt är till godo för omkringliggande 

kommuner har en tydlig motsättning mellan varandra. Kommunerna använder sig av olika 

argument för att binda samman dessa.  

 

En viktig skillnad finns mellan kommunerna, Umeå kommun (2018, 14) beskriver att det är 

städer som konkurrerar med varandra om resurser för tillväxt. Sundsvalls kommun (2016, 7) 
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fokuserar istället på hur regioner konkurrerar med varandra. Sundsvalls regionala fokus i 

konkurrensfrågan syns tydligt i hur relationen med de omkringliggande kommunerna beskrivs. 

”Att tro att man konkurrerar med varandra är en missuppfattning som kan stå alla kommuner 

dyrt. Inte minst får det konsekvenser för nationella prioriteringar kring investeringar i 

infrastruktur (…).” (Sundsvalls kommun 2016, 22). Ett samarbete på ett regionalt plan ska 

stärka Sundsvalls kommun i konkurrensen om resurser för tillväxt.  

 

Den tydliga inriktningen på Sundsvallsregionen gör att konkurrensen med grannkommunerna 

tas bort då dessa tillhör samma enhet. Att Sundsvallsregionen innehåller flera starka orter 

som bidrar till arbetsmarknaden bidrar till detta. Lundgren Magnusson lyfter 

grannkommunernas värde med boendemiljöer som kan erbjuda annat än vad Sundsvall kan 

erbjuda och samtidigt delta på samma arbetsmarknad. ”Regionen bidrar med en tillräckligt 

stor befolkning som gör det intressant för företag som vill utvecklas. (..) Det är ju inte bra om 

vi utarmar det vi har runt oss, att man ska kunna bo och pendla på ett bra sätt är hela syftet 

egentligen. Sen om du är skriven i Sundsvall eller Nordanstig spelar kanske ingen roll.” Viktigt 

för sammanhanget är att Sundsvall gör mildare anspråk som tillväxtmotor jämfört med Umeå 

som vill lyfta hela Norrland. Genom påståendena att Sundsvall ska vara tillväxtmotor för 

Sundsvallsregionen och att konkurrens finns mellan regioner undviker Sundsvall 

motsättningen mellan konkurrens och idén att vara tillväxtmotor. Hade kommunen istället likt 

Umeå gjort anspråk för att vara en tillväxtmotor för Norrland hade logiken i argumentationen 

blivit betydligt svagare. Att fokus så tydligt läggs på Sundsvallsregionen gör också att det 

saknas ett tydligt resonemang för vad Sundsvallsregionens önskade utveckling får för 

konsekvenser på det glesbefolkade inlandet i Västernorrland och andra områden utanför 

Sundsvallsregionen (se exempelvis Sundsvalls kommun 2014b, 4).   

 

Umeå kommun (2018, 14) sätter å sin sida som målsättning att skapa ett storstadsalternativ 

för att möta efterfrågan som urbaniseringen skapar. I översiktsplanen konstateras det att 

många Norrlandskommuner har en negativ befolkningsutveckling och att ett växande Umeå 

behövs för att upprätthålla befolkningsunderlaget i regionen. Med en större befolkning i 

Umeå kan staden erbjuda exempelvis sjukvård och en bred arbetsmarknad åt den 
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omkringliggande regionen, resurser som kan förloras om urbaniseringen istället drar folk till 

storstäderna söderut. Umeå kommun återkommer alltså här till det argument som 

Norrlandskommittén förde fram redan 1949, Norrland behöver en storstad för att behålla 

befolkningen i norr trots urbaniseringen.  

 

I Umeås fall så tas motsättningen mellan kommuner som konkurrerar och kommunen som 

tillväxtmotor bort genom antagandet att urbaniseringen gör att de mindre kommunerna i 

Norrland inte konkurrerar på samma marknad som Umeå gör. De är antingen utom tävlan, 

eller så har de redan förlorat. Urbaniseringen drar personer från mindre orter till större städer 

och Umeå finns där för att samla upp dem utan att de behöver lämna regionen. Genom att 

undanta de mindre kommunerna från konkurrensen samt behandla urbaniseringen som något 

givet blir det möjligt att både påstå att det råder konkurrens om tillväxt samt att Umeås tillväxt 

gynnar Norrland som helhet. Helmersson är dessutom noga med att påpeka att inflyttning 

från Norrlands inland är en liten del av Umeås befolkningsökning vilket spelar ner 

konkurrenssituationen ytterligare.  

 

 

4.2.3 Befolkningsfrågan är ett hållbarhetsproblem 

För både Umeå och Sundsvall så används väldigt sällan begreppet tillväxt utan prefixet hållbar. 

Tillväxt eftersträvas inte till vilket pris som helst utan ska, för att ta Umeå (2018, 68) som 

exempel, klaras med social, ekonomisk, ekologisk och kulturell hållbarhet. Sundsvall (2016, 4) 

som lyfter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ser även en lyckad hållbar utveckling 

som en konkurrensfördel. Det här stämmer väl överens med den allmänna utvecklingen där 

hållbar tillväxt ges en allt mer central roll (Rönnblom & Hudson 2007, 37-38). Framför allt i 

Umeå kommun diskuteras befolkningsmålets roll för att skapa en ekologiskt hållbar tillväxt. I 

Sundsvall så används målet främst kopplat till den ekonomiska dimensionen av hållbar tillväxt.   

 

I Umeå kommun så används befolkningsmålet som ett hållbarhetsverktyg. Befolkningstillväxt 

ses inte som hållbart i sig självt utan som något som måste kontrolleras för att skapa en hållbar 

utveckling. Befolkningsmålet om 200 000 svarar därför upp mot ett hållbarhetsproblem, där 
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den okontrollerade tillväxten ses som problematisk. ”En bred diskussion om staden är en 

nödvändig garant mot ensidighet, storskalighet och brist på kvalitet som kan vända tillväxt 

mot tillbakagång.” (Umeå kommun 2018, 14). Befolkningsmålet används som ett riktmärke i 

arbetet, om Umeå blir 200 000 invånare 2050 så ska det vara en hållbar stad.  

 

Helmersson beskriver att befolkningsmålet tvingat kommunen att tänka nytt och planera från 

grunden för en betydligt större stad än vad Umeå är i dagsläget. I det arbetet tvingas 

kommunen väga olika hållbarhetsaspekter mot varandra.  Ett exempel är planerna på 

förtätning i de områden av staden där luftkvalitén är som sämst. Länsstyrelsen har kritiserat 

den kortsiktiga hållbarheten i att bygga bostäder där luften är dålig och till och med kan 

förväntas bli ännu sämre under de kommande åren. Umeå kommun hänvisar till 

befolkningsmålet och konstaterar att staden måste förtätas för att minska transporterna och 

därmed förbättra luften. ”När det kommer till hållbarheten så måste det kanske bli lite sämre 

först för att bli bättre sen”, som Helmersson uttrycker det. Umeå kommuns översiktsplan 

(2018, 21) ges rollen som vägvisare för de enligt egen utsago stora förändringar som måste 

genomföras för att kommunen ska bli hållbar. Att målet i sig redan innebär att kommunen 

behöver göra stora förändringar kan göra sådana förändringar mer lättillgängliga. 

 

Det intressanta med den här strategin är att den bara blir hållbar i ett scenario där staden 

utvecklas enligt befolkningsmålet. Återigen spelar befolkningsmålets utformning och roll i 

kommunen en stor roll, med ett mindre förankrat befolkningsmål hade en sådan här planering 

inte varit möjlig och det är väl värt att notera att målet här tar rollen som en prognos. 

Befolkningspolitikens långsiktighet och centrala roll i kommunens arbete både legitimerar och 

möjliggör på så sätt flera av de åtgärder som kommunen genomför för att uppnå en god 

hållbarhet.  

 

Något som Helmersson diskuterade angående hållbarheten i befolkningspolitiken är det 

ständiga kravet på att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika värden. Bredden i 

begreppet hållbar tillväxt gör att åtgärder ofta både kan vara hållbara och icke hållbara 
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beroende på vilken dimension som används för att bedöma dem. Umeå kommun resonerar 

intressant om detta i sin översiktsplan (Umeå kommun 2018, 73):  

 

”Globalt sett kan Umeås framtida tillväxt betraktas som mindre hållbar då sambandet mellan tillväxt 

och ökad resursförbrukning, ökade utsläpp och rumslig expansion är tydlig. Men skulle den regionala 

tillväxten inte äga rum i Umeå skulle den sannolikt inte existera alls i regionen eller Norrland 

överhuvudtaget. Ur regional hållbarhetssynpunkt är Umeå därför väl lämpad att gå i bräschen för 

regionens tillväxt. Tillväxt från både ett globalt och regionalt perspektiv bör därför kunna leda till 

slutsatsen att Umeås eftersträvade tillväxt är förenlig med övergripande hållbarhetsmål.” 

 

Här vägs flera olika typer av hållbarhet mot varandra. Den ekologiska hållbarheten i 

befolkningsmålet kritiseras, samtidigt som den sociala och ekonomiska hållbarheten lyfts 

fram. De positiva regionala effekterna i form av ekonomisk och social hållbarhet bedöms väga 

tyngst i avvägningen mellan de olika dimensionerna. Det här sätter också Umeå kommuns 

användning av befolkningsmålet som ett hållbarhetsverktyg i ett litet annat ljus, med 

antagandet att befolkningstillväxten är önskvärd ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv så 

används sedan målet för att göra den ekologiskt hållbar, inte för att det är hållbart i sig utan 

för att det är bättre än alternativet okontrollerad tillväxt. Kommunen ser dels 

befolkningstillväxt som önskvärt, dels konstateras att det kan finnas brister i den ekologiska 

hållbarheten och Umeå kommun (2015) har även skrivit under Aalborgåtagandena om att 

bedriva ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Allt detta gör att Umeå kommun måste försöka 

använda befolkningsmålet som ett hållbarhetsverktyg.  

 

Sundsvall underlättar analysen av hur de ser på befolkningsmålets roll i arbetet för hållbar 

tillväxt med att faktiskt tydligt definiera vad hållbar tillväxt innebär för kommunen. De menar 

att en hållbar tillväxt är värdeutveckling av humankapital, ekologiskt kapital, socialt kapital 

och ekonomiskt kapital (Sundsvalls kommun 2016, 4). Sundsvalls kommun framställer inte 

befolkningspolitiken som ett hållbarhetsproblem på samma vis som Umeå. Det finns en 

liknande diskussion kring avvägning av olika hållbarhetsperspektiv (Sundsvalls kommun 2014, 

12) men den är inte tydligt kopplad till befolkningsmålet.  
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Befolkningsmålet är visserligen en del av strategin för hållbar tillväxt, men det är ett mål som 

framför allt ska bidra med tillväxt, hållbarheten skapas främst genom andra mål. Till skillnad 

från Umeå så används inte befolkningsmålet som ett verktyg för att skapa ekologisk 

hållbarhet. Däremot spelar målet en roll för den ekonomiska hållbarheten. För framför allt 

tillväxten av humankapital och ekonomiskt kapital har befolkningsmålet en roll, dock inte 

huvudrollen. Humankapital definieras av Sundsvalls kommun (2016, 4) som ”människors 

utbildning, färdigheter, talanger, kompetenser och hälsa”. Ett sätt att öka detta inom 

kommunen är att locka till sig människor med stort humankapital utifrån.  Att nå ”den kreativa 

klassen”, en grupp med särskilt högt humankapital, är prioriterat (Sundsvalls kommun 2016, 

21). Det är däremot inte huvudstrategin för hur humankapitalet ska ökas, framför allt läggs 

fokus på utbildningskvalité (Sundsvalls kommun 2016, 14) vilket går i linje med Sundsvalls 

fokus på gällande förutsättningar men även att befolkningsmålet inte har en central roll i 

kommunens arbete.  

 

Befolkningsmålens olika roll i hållbarhetsarbetet och hur befolkningsfrågan framställs som ett 

hållbarhetsproblem skiljer sig åt mellan kommunerna på ett sätt som följer de tidigare 

resultaten. Omfattningen av Umeå kommuns mål möjliggör men även tvingar kommunen att 

ge målet en större roll i hållbarhetsarbetet. För Sundsvalls kommun spelar befolkningsmålet 

en mindre roll i hållbarhetsarbetet, en naturlig effekt av att målets omfattning och roll för 

kommunen är mindre än i Umeå.  

 

4.3 Eftersträvansvärt hos befolkningen  

Vad som är eftersträvansvärt hos befolkningen är helt centralt för kommuners val att välja att 

sätta upp befolkningsmål och sträva efter en större befolkning. Därför kan det tycka sig 

konstigt att denna del avslutar resultatdelen snarare än inleder den. Vad som kommunerna 

anser som eftersträvansvärt framkommer dock i stor utsträckning även i de andra 

resultatdelarna och denna del får därför rollen som den avslutande delen. För de undersökta 

kommunerna är det flera olika aspekter hos en befolkningsökning som gör den önskvärd. Båda 

kommunerna ser på ökad befolkningsstorlek som en konkurrensfördel och använder sig av 



  Kommuners strävan efter att växa 

  Daniel Theander 

 

 

 

30 

befolkningsmål för att nå denna fördel.  Umeå kommun (2018, 14) förtydligar detta genom 

att konstatera att ”städer konkurrerar om resurser för tillväxt. Människor och deras nätverk 

blir allt mer den centrala tillgången”. Överlag kan sägas att kommunerna stämmer väl in på 

den tidigare forskningens slutsatser (se exempelvis figur 3) om vad befolkningstillväxt bidrar 

med och vilka effekter som är eftersträvansvärda.  

 

En faktor som nämndes i båda intervjuerna som inte framkommer lika tydligt i 

policydokumenten är att befolkningstillväxten ska hjälpa kommunerna med den demografiska 

utmaningen när allt fler blir äldre och går i pension. Både Lundgren Magnusson och 

Helmersson är också överens om att det är viktigt att ha en stor befolkning för att få en bred 

arbetsmarknad där kompetensen finns tillgänglig, vilket även poängteras av båda 

kommunerna (Umeå kommun 2018, 14 och Sundsvalls kommun 2016, 5). Att ha en större 

befolkning blir då en konkurrensfördel för att locka nya företag till kommunen och behålla de 

som redan finns. När befolkningen eftersträvas som arbetsmarknadsutbud blir det också 

tydligt att det inte är vilken befolkning som helst som söks, kommunerna vill öka befolkningen 

för att öka kompetensen vilket gör att personer med mest kompetens är de som framför allt 

önskas till kommunen. Som Sundsvall (2016, 14) konstaterar: ”mycket förenklat kan man säga 

att människor med kunskap tillför mer och kostar mindre ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv”. Befolkningen blir i det här läget eftersträvansvärd som en resurs i sig som ger en 

direkt effekt av ökad arbetskraft.  

 

Umeå kommun lyfter att en större befolkning kan skapa trygghet som en viktig effekt att 

uppnå i en befolkningsökning. Med en befolkningsökning som skapar förtätning av staden vill 

Umeå kommun skapa ett levande offentligt rum vilket skapar trygghet för invånarna (Umeå 

kommun 2018, 17). Ett levande offentligt rum går att åstadkomma även utan en 

befolkningsökning, men kopplas i argumentationen samman med förtätning, vilket i sin tur är 

ett resultat av den förväntade befolkningsökningen. De eftersträvansvärda aspekterna av en 

befolkningsökning utvecklas därför här från att vara enbart ekonomiska till att även bli sociala.  
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En av slutsatserna från den tidigare forskningen på ämnet är att befolkningsökning skapar 

framtidstro. Det är inte en effekt som lyfts fram i policydokumenten. Sundsvalls kommun 

menar på att attraktivitet skapar framtidstro (Sundsvalls kommun 2016, 17) men det är 

framför allt Umeå kommun som pekar på befolkningsökningens koppling med ökad 

attraktivitet. Lundgren Magnussons oro över att ett ej uppnått befolkningsmål skulle vara 

svårt att kommunicera utåt visar på att Sundsvalls kommun hoppas kunna skapa positivitet 

genom ett uppnått befolkningsmål. Att Sundsvalls kommun inte uttalat siktar på att skapa 

framtidstro genom befolkningstillväxt får anses klokt, som Brorström och Parment (2016, 50) 

konstaterar är det farligt att använda befolkningstillväxt som grund för framtidstro om 

befolkningstillväxten i sig är svag. Den ökade framtidstron är en mer indirekt effekt av en 

befolkningsökning, i jämförelse med exempelvis en större arbetsmarknad, vilket kan göra det 

till en effekt som är svårare att ha som målsättning.  

 

Framtidstro i en kommun har en tydlig koppling till attraktivitet (Brorström & Siverbo 2008, 

10) och just attraktiviteten som en ökande befolkning för med sig eftersträvas av 

kommunerna. Framför allt för Umeå kommun är det tydligt att en större befolkning ska göra 

kommunen attraktivare och att detta är en tydlig målsättning. För att återknyta till figur 3 så 

kan det skapas en spiraleffekt där en större befolkning gör kommunen attraktivare vilket gör 

att kommunen växer än mer. Med risk för att slå fast det uppenbara, kommuner ser en ökad 

befolkning som eftersträvansvärd för att de vill växa. Befolkningsökningen är för 

befolkningspolitiken det stora målet men även ett medel för att nå dit.   

 

5. Avslutande diskussion 

I teorikapitlet diskuterades hur kommuners vision, och därigenom ofta befolkningsmål, bör 

formuleras. Fjertorp, Mattisson och Thomasson (2013, 15) menar att en vision bör vara 

trovärdig och realistisk samtidigt som den ska skapa en bättre kommun. De lokala 

förutsättningarna är en grundläggande faktor för hur en sådan vision kan formuleras. I fallet 

med Umeå och Sundsvall är deras befolkningsmål, och följderna av dem, intressanta att 
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diskutera utifrån de kriterierna. Sundsvalls kommun valde att sikta på ett realistiskt mål som 

kommunen under en lång period sett ut att nå. Umeå valde istället att höja sitt mål när det 

såg ut att nås utan problem för att placera målbilden precis inom vad som kunde anses 

uppnåbart. Det är uppenbart att kommunernas lokala förutsättningar spelat in när målen 

formulerats, ett 200 000 mål för Sundsvall hade varit allt för orealistiskt, men det är också 

tydligt att det inom de förutsättningarna har finns ett stort spelrum för kommunernas politik.  

 

Kopplat till de lokala förutsättningarna är ett intressant resultat av den här studien hur 

befolkningsmålet i Umeås fall ofta behandlas som en förutsättning. Många åtgärder som 

genomförs har sin grund i att staden ska utvecklas mot 200 000 invånare på sikt.  Att planera 

utifrån ett mål istället för efter prognoser möjliggör en långsiktighet i arbetet och en större 

förändring av staden, samtidigt som det kan innebära en viss risk om befolkningstillväxten inte 

utvecklas som önskat. Mål är stabilare än prognoser, men kan också rikta ett arbete fel. Att 

det huvudsakliga materialet från Umeå kommun varit deras översiktsplan kan ha spelat in i 

den användningen av målet eftersom en plan inte behöver genomföras om utvecklingen inte 

blir den förväntade. Riskerna med att använda målet som utgångspunkt blir därmed lägre.  

 

Att bägge kommunerna ser befolkningspolitik som ett konkurrensproblem är en av de 

tydligaste slutsatserna av studien. Utifrån Molotch (1974) teori gick det att anta att kommuner 

bör konkurrera med varandra om befolkningstillväxt samtidigt som de också samarbetar i 

andra forum. Det stämmer väl överens med analysen av Umeå och Sundsvalls 

befolkningspolitik. Att dessa två kommuner vars befolkningspolitik tydligt skiljer sig mellan 

varandra ändå delar samma antagande gör det troligt att även andra kommuner, särskilt de 

som har rollen som regional motor, agerar i enlighet med teorin.  

 

Umeå kommuns tydliga problemrepresentation av befolkningsfrågan som ett 

hållbarhetsproblem kan ses som väntat givet att hållbarhet har blivit av allt större vikt inom 

tillväxtpolitik, vilket befolkningspolitik ofta kan räknas till. Befolkningspolitik som 

hållbarhetsverktyg är dock ingenting som tydligt framkommer i den tidigare forskningen och 

det kan därför vara ett område att undersöka mer framöver, särskilt för städer som likt Umeå 



  Kommuners strävan efter att växa 

  Daniel Theander 

 

 

 

33 

har satt upp höga befolkningsmål. Kommunernas tydliga avvägningar mellan olika typer av 

hållbarhet är även det ett resultat som går att undersöka närmare ur ett bredare perspektiv 

än bara befolkningsfrågan.  

 

En tydlig kritik som har riktats mot kommuners befolkningspolitik är att de agerar utan annan 

grund än den starka tillväxtnormen. Fjertorp (2012, 22) är kritisk till kommuner som låter en 

ökad befolkning vara ett självändamål och Erlingsson, Moodysson och Öhrvall (2011, 8) 

kritiserar kommuner som genomför dyra och ogenomtänkta åtgärder för att öka 

befolkningen. Till viss del tyder resultatet i den här studien kombinerat med den tidigare 

forskningen på att det trots allt inte är så dumt att ha en ökad befolkning som självändamål. 

Om än inte tydligt formulerad av kommunerna så finns det en koppling mellan 

befolkningstillväxt, attraktivitet och framtidstro som gör att befolkningstillväxten i sig kan 

bidra med positiva effekter. För att återkoppla till Ljusnarsbergs kommunalråd så kan 

kommunal tillväxt ses som en strävan efter att höja invånarnas livskvalité. Att höja 

framtidstron i kommunen borde ur ett sådant synsätt, men även ur ett mer traditionellt 

perspektiv, kunna anses vara en nog god effekt för att kommuner ska sträva efter en större 

befolkning.  
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