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Abstract

Despite an increasing population, a large number of Sweden's municipalities see a negative

population-and business development where municipalities in the periphery have an ever

smaller population and a business that is deteriorating. The topic has been addressed in a

number of previous studies where it is discussed whether municipalities can achieve growth

or instead should adapt to the current situation and instead invest the resources they have in

the population they have. The purpose of this essay has been to take a closer look at the

strategies and obstacles to development that two small municipalities in the province of

Småland, Sweden, are currently working with. To give the study a couple of different

perspectives, a small peripheral municipality was examined whose development has been

relatively stable while the other has seen a markedly negative development, the

municipalities are Gnosjö and Högsby. Gnosjö is a small municipality in Jönköping County

that has historically been characterized by manufacturing and today has a prosperous business

community and a slightly declining population. Högsby in turn is located in Kalmar County

and today has a sharply declining population and a weak business community. The survey

was conducted with the help of a document analysis that focused on the municipalities'

general plans and interviews with representatives from each municipality. The results have

shown that the municipalities work with a number of strategies linked to the population and

the business community, but also that the development experiences a number of obstacles

where some obstacles are common and some are case-specific. The analysis has shown that

both municipalities use growth strategies, but that above all Högsby municipality, which is

experiencing a worse development, has also implemented adaptation strategies to a greater

extent.

Key words: Anpassning, Tillväxt, Gnosjö, Högsby, Krympande kommun, Befolkning,

Näringsliv, Strategier, Mål

2



Abstract 2

1. Inledning 5

2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 7
2.1 Syfte och frågeställningar 7
2.2 Avgränsningar 7

3. De studerade kommunerna 9
3.1 urvalet 9
3.2 Kommunbeskrivningar 10

3.2.1 Högsby Kommun 10
3.2.2 Gnosjö Kommun 11

4. Teori och tidigare forskning 13
4.1 Utvecklingsproblematik 13
4.2 Utvecklingsstrategier: 15

4.2.1 Vad är en strategi? 15
4.2.2 Anpassningsstrategier 16
4.2.3 Tillväxtstrategier 18
4.2.4 Tillväxt eller anpassning? 19

4.3 Liknande forskning 20

5. Metod, metodologi och material 22
5.1 Dokumentanalys 22
5.2 Intervjuer 24
5.3 Metodkritik och källkritik 26

6. Resultat 28
6.1 Dokumentanalys 28

6.1.1 Översiktsplan Gnosjö 28
6.1.2 Översiktsplan Högsby 35

6.2 Intervjuer 39
6.2.1 Gnosjö 40
6.2.2 Högsby 43

7. Analys 45
7.1 Arbetar Gnosjö respektive Högsby med tillväxtbaserade eller anpassningsbaserade strategier
vad gäller befolknings- och näringslivsutvecklingen? 45

7.1.1 Gnosjö 45
7.1.2 Högsby 48

7.2 Vilka utvecklingshinder kopplade till befolkningsutveckling och näringslivsutveckling arbetar
kommunerna med? 50

7.2.1 Gnosjö 50
7.2.2 Högsby 51

7.3 Vilka likheter och skillnader finns det i utmaningarna och strategierna i de två kommunerna?
53
7.4. Slutsatser 55

3



8. Diskussion 56

Källförteckning: 58

Bilagor: 62

Figurförteckning:

Fig 1. Den kommunala anpassningspolitikens beståndsdelar 17

Fig 2. Anpassningspolitik och Tillväxtpolitik 20

Tabellförteckning

Tabell 1. Befolkningsutveckling i Gnosjö och Högsby mellan år 1991 och 2021 10

Bilageförteckning:

Bilaga 1.  Kommungränser Gnosjö och Högsby i Sverige 62

Bilaga 2. Gnosjö i förhållande till andra orter 63

Bilaga 3. Högsby i förhållande till andra orter 64

Bilaga 4. Intervjumall 64

Bilaga 5. Svar från kommunfullmäktiges ordförande Högsby 65

4



1. Inledning

Sverige har idag en befolkning på nästan 10,5 miljoner invånare, vilket motsvarar en ökning

på nästan 1,5 miljoner sedan 2004 (SCB, 2022b). Trots en ökande befolkning finns idag en

problematik med kommuner som avfolkas och av Sveriges 290 kommuner upplevde 85 av

kommunerna en minskande befolkning under 2021. Kommunerna med minskande befolkning

befinner sig i högre grad i periferin, vilket betyder att de ligger avskilt från

storstadsregionerna och i högre utsträckning präglas av glesbygd (SCB, 2022c).

Anledningarna till den minskande befolkningen i perifera kommuner kan antas vara många

och variera beroende på kommunens förutsättningar och resurser. Faktorer som lyfts fram i

litteraturen är bland annat avindustrialisering, förändringar i ekonomiska strukturer,

urbanisering och globalisering. Gemensamt tycks vara att verksamheter och institutioner i

högre grad centraliseras och med verksamheterna följer individerna (Syssner, 2014).

Avfolkningen medför ett flertal problem för den kommunala utvecklingen. Enligt Jonas

Fjertorp (2013) leder en minskande befolkning till minskade skatteintäkter och därigenom

lägre ekonomiska resultat och investeringsnivåer per invånare. Resultatet blir att kommunen

gör mindre satsningar på infrastruktur samtidigt som den kvarvarande befolkningen får

bekosta en allt större del av den kommunala servicen, vilket i sin tur leder till en ond spiral

som motverkar den kommunala utvecklingen.

I litteraturen kan man finna två framträdande indelningar i de utvecklingsstrategier som

används i det kommunala utvecklingsarbetet. Det är tillväxtstrategier och

anpassningsstrategier. Båda kommer förklaras mer ingående i avsnitt 4.3, men kortfattat

innebär det att en kommun kan arbeta med strategier som syftar till att öka tillväxten av

befolkning och näringsliv eller anpassa sig till den verklighet som de befinner sig i och

istället satsa på anpassning för att främja den redan befintliga befolkningen och näringens

välmående. Vilka strategier som är tillämpliga kan för den enskilda kommunen vara mycket

svårt att avgöra då tillväxt idag tycks ses som en nödvändighet för att en kommun ska

utvecklas positivt. Samtidigt finns en rad faktorer som lyfts fram som visar att kommuner i

många fall kan ha svårt att påverka de faktorer som leder till en minskande befolkning och ett

försvagat näringsliv och trots svårigheter att påverka tillväxten försöker många mindre

kommuner ändå göra det (Syssner, 2014).
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I en svensk kontext finner man ett flertal kommuner som upplever utvecklingsproblematik

och därför behöver implementera varierande grader av tillväxtstrategier och

anpassningsstrategier. Ett antal sådana kommuner finner man i Småland. Småland är ett

landskap med en lång historia med delar och perioder präglade av svält, fattigdom och

utvecklingsproblematik, men även delar och perioder med starkt entreprenörskap,

företagsamhet och industri. Stora delar av landskapet upplever än idag problem och ett flertal

kommuner ser en kraftigt minskande befolkning och ett allt svagare näringsliv. Småland är

dock ett stort landskap, uppdelat i tre olika län, och variationerna mellan kommunerna kan

vara stora (Larsson et.al, 2006 & SCB, 2022 a, d). I detta arbete har jag därför valt att jämföra

två små perifera kommuner med mindre än 10 000 invånare, med en betydande skillnad i

utvecklingen, en kommun som utmärker sig med ett välmående näringsliv och en svagt

minskande befolkningsmängd och en kommun som drabbats av kraftig befolkningsminskning

och ett svagare näringsliv. Den förstnämnda representeras av Gnosjö i Jönköpings län och

den andra av Högsby i Kalmar län (se bilaga 1, 2 & 3).

6



2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar

2.1 Syfte och frågeställningar

Utifrån inledningen är syftet med denna uppsats att ta reda på vilka strategier som de utvalda

kommunerna tagit fram i sitt utvecklingsarbete för näringsliv och befolkning samt om

kommunerna i sitt utvecklingsarbete upplever liknande hinder trots olika förutsättningar vad

gäller nuvarande näringsliv och avfolkning men med liknande förutsättningar som små

landsbygdskommuner.

● Arbetar Gnosjö respektive Högsby med tillväxtbaserade eller anpassningsbaserade

strategier vad gäller befolknings- och näringslivsutvecklingen?

● Vilka hinder1 kopplade till befolkningsutveckling och näringslivsutveckling arbetar

kommunerna med?

● Vilka likheter och/eller skillnader finns det i kommunernas utmaningar och strategier?

2.2 Avgränsningar

Texten fokuserar på utvecklingen, hinder och strategier som direkt riktar sig mot befolknings-

och näringslivsutveckling. Andra frågor som rör exempelvis infrastruktur tas inte upp så

länge det inte nämns som en direkt strategi för befolknings eller näringslivsutvecklingen,

även om det indirekt kan ha stor påverkan på befolkning-och näringsliv. Vidare studerar

undersökningen endast de utmaningar och strategier som kan identifieras i utvalda

plandokument och av kommunrepresentanter. Vad invånare och näringsidkare identifierar

som utmaningar och strategier skulle vara alltför tidskrävande att undersöka, däremot är det

lämpligt för vidare studier i ämnet. Studien ska inte ses som heltäckande vad gäller strategier

för näringslivs-och befolkningsutveckling, utan sammanfattar endast de huvudsakliga

strategierna och om de är tillväxt eller anpassningsbaserade. Studien syftar till att undersöka

om strategier och problem som identifieras i en större kontext i både Sverige och globalt även

återfinns i de utvalda kommunerna.

I texten används även begrepp som utvecklingspolitik, tillväxtpolitik och anpassningspolitik.

Begreppen syftar till den politik som kommunen driver för att utveckla lokalområdet.

1 Med sådana hinder avses problem som gör det svårt att utveckla näringslivet och driva
befolkningsutvecklingen i en positiv riktning.
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Eftersom kommuner är politiskt styrda organisationer är politiken en integrerad och högst

avgörande del i utvecklingsstrategierna, därför kan utvecklingspolitik och

utvecklingsstrategier komma att användas synonymt genom arbetet.
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3. De studerade kommunerna

I detta avsnitt ges en kort motivering av valet av kommuner. Därefter presenteras några

grundfakta om berörda kommuner.

3.1 urvalet

Urvalet är baserat på kommunernas nuvarande situation med hänsyn till

befolkningsutveckling, befolkningsmängd och kommunens klassificering enligt

Jordbruksverkets (2022) definition av landsbygdskommuner där båda klassas som glesa

landsbygdskommuner. Då studien är tänkt att undersöka utvecklingshinder och

utvecklingsstrategier i två små perifera kommuner är det först nödvändigt att definiera små

kommuner. Då endast 72 av Sveriges 290 kommuner hade en befolkning på under 10 000

invånare år 2021, och den genomsnittliga kommunen hade ett invånarantal på 35 926

invånare, bedömer jag att en kommun med under 10 000 invånare är att anse som liten (SCB,

2022d).

Vidare motiveras valet av Gnosjö respektive Högsby av att de idag har påtagliga skillnader i

utvecklingen. Genom att jämföra två kommuner med betydande skillnader i utveckling,

tillgångar och förutsättningar samtidigt som de har en liknande klassificering som glesa

landsbygdskommuner (Jordbruksverket, 2022) med en befolkning på under 10 000 invånare

ges ett bredare perspektiv på de utmaningar som mindre perifera kommuner står inför och

vilka strategier de tar fram för att driva den kommunala utvecklingen framåt. Det visar även

hur utmaningar och strategier kan variera trots liknande geografiska förutsättningar.

Vad gäller befolkningsutvecklingen är det enda kravet att kommunerna ska ha haft en

befolkning som har minskat de senaste fyra decennierna, alltså en befolkning som år 2021 var

mindre än år 1991 (se Tabell 1).

Tabell 1. Befolkningsutveckling i Gnosjö och Högsby mellan år 1991 och 2021, redovisas i absoluta tal och

procentuell förändring där 1991 motsvarar 100% (SCB, 2022a).
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1991 2001 2011 2021

Gnosjö

(absolut tal)

9828 10 191 9400 9570

Gnosjö (%) 100% 103,7% 95,6% 97,4%

Högsby

(Absolut tal)

7104 6349 5768 5645

Högsby (%) 100% 89,4% 81,2% 79,5%

3.2 Kommunbeskrivningar

3.2.1 Högsby Kommun

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5645 invånare. Kommunens befolkning var i

början på 1970 talet cirka 8322 invånare och befolkningen har sedan dess minskat konstant

(SCB, 2022a). Befolkningsprognosen från SCB (2021b) spår en fortsatt

befolkningsminskning och år 2040 förväntas kommunen ha cirka 5000 invånare.

Befolkningen har även en hög medelålder sett till resten av landet, 45,3 år i Högsby och 41,4

år i Sverige som helhet. Vidare bor nästan 65% av befolkningen i tätorter medan resterande

35% bor på landsbygden, något som kan jämföras med Sveriges genomsnitt på 87,6% av

befolkningen bor i tätorter. Kommunen har även något lägre sysselsättningsgrad än övriga

landet då cirka 72% av befolkningen mellan 20–64 år är i arbete, riksgenomsnittet är 79,5

(SCB, 2022a).

Databasen RegVis (u.å b) ger en tydlig bild av hur sysselsättningsgraden i Högsby har

förändrat sedan början på 1990-talet. RegVis (u.å b) använder ett index där andelen mellan 16

och 64 år i arbete år 1990 motsvarar en nolla. Från år 1990 fram till 2018 hade andelen i

arbete i Högsby minskat med 33,9 enheter och hade år 2018 ett värde på - 33,9. Riket har i

jämförelse ökat 8 enheter och Högsbys andel i arbete ligger därför hela 41,9 enheter lägre än

riket. Den årliga tillväxttakten för arbetsmarknaden i Högsby år 2018 var även den låg, cirka

0,2% (RegVis, u.å b).
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Högsby har idag ingen utbredd industri och enligt siffror från RegVis (u.å a) var endast 9,6%

av de anställda i Högsby anställda inom tillverkningsindustrin år 2018, vilket kan jämföras

med 11,3% i hela landet. Högsby har dock haft en del industri historiskt sett och

produktionen har främst bestått av träförädlingsindustri med tillhörande möbeltillverkning

(Lamke, 2005). Kommunen hade enligt Företagarna (2022b) 394 företag och endast en

tiondel av företagen hade mer än 10 anställda. De små företagen i kommunen erbjuder hela

37% av kommunens alla arbetsmöjligheter, vilket motsvarar cirka 654 arbetsplatser.

3.2.2 Gnosjö Kommun

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har idag cirka 9570 invånare. Gnosjö hade en

befolkningsökning från 1970-talet fram till början på 2000-talet, därefter har befolkningen

minskat något till idag (SCB, 2022a). Enligt SCB (2021b) är befolkningsprognosen en stabil

befolkningsmängd som förväntas ligga på cirka 9600 invånare år 2040. Medelåldern i

kommunen är 42 år och nästan 75% av befolkningen bor i tätort medan resterande 25% bor

på landsbygden. Sysselsättningsgraden är hög med 84,5% av befolkningen som har arbete,

mot riksgenomsnittet på 79,5 (SCB, 2022a).

Enligt samma index som RegVis använde för sysselsättningsnivån i Högsby har Gnosjö stigit

till 9 enheter sedan 1991. Arbetsmarknadens årliga tillväxt ligger likt Högsby på 0,2%

(RegVis u.å b). Enligt RegVis (u.å a) har Gnosjö en mycket stark tillverkningsindustri med

57,6% av den arbetande befolkningen mellan 16–64 år inom tillverkningsindustrin.

Utmärkande för Gnosjö är en mycket hög inpendling med en dagbefolkning som är betydligt

större än nattbefolkningen. Enligt SCB (2021a) hade Gnosjö år 2020 en dagbefolkning på

6377 individer över 16 år men en nattbefolkning på endast 4855 individer över 16 år.

Gnosjö har en historia präglad av tillverkningsindustrin. Den industriella historien sträcker

sig ända bak till 1600-talet då Gnosjöborna var starkt sammankopplade med

vapentillverkningen i Jönköping. Vapentillverkningen erbjöd befolkningen i närheten jobb

och lärde dem att arbeta med metall i allmänhet. Utöver de som blev direkt anställda vid

vapentillverkningen uppstod även ett stort antal underleverantörer, något som ytterligare

bidrog till gnosjöbornas kunskaper i järnbearbetning och entreprenörskap. Sådant
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småföretagande präglar Gnosjö än idag och inom kommunen finns idag cirka 250 industrier

eller tillverkningsbaserade företag. Industritätheten gör kommunen till en av de industritätaste

i landet (Gnosjö kommun, 2022). Kommunen har enligt Företagarna (2022a) 572 privatägda

företag, vilka erbjuder cirka 2826 arbetsplatser vilket motsvarar 39% av alla arbetsplatser i

kommunen. Majoriteten av verksamheterna har mindre än tio anställda.

12



4. Teori och tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsresultat och teorier som är relevanta för

undersökningen i denna rapport. Syftet är att ge läsaren en bättre inblick i hur liknande ämnen

har hanterats och ge stöd till den efterföljande analys och diskussion som presenteras senare i

arbetet.

4.1 Utvecklingsproblematik

Syssner och Fredriksson (2021) skriver om utvecklingsproblematik kopplat till näringslivet i

perifera kommuner. Deras urval baseras på “[...] det särskilda statsbidrag som Tillväxtverket

fördelat till 39 kommuner inom Stödområde A, som består av gles- och

landsbygdskommuner i Norra Sverige.” (Syssner & Fredriksson, 2021, s.7). Syftet med deras

arbete är att få en fördjupad förståelse för de problem som kommunerna vill lösa med hjälp

av bidraget, vilket de får genom att se på problembeskrivningar, lägesrapporter och de

åtgärder och initiativ som presenteras i samband med problembeskrivning och lägesrapporter.

Rapporten kommer fram till att kommunerna upplever ett antal problem som de med hjälp av

bidraget hoppas motverka och delar in de främsta problemen i kännedomsproblem,

kompetensproblem, bemötandeproblem, tillgänglighetsproblem, identitets- och attitydproblem

och normproblem. Vidare menar de att nämnda problem utgör utvecklingshinder för det

kommunala näringslivet.

Kännedomsproblem är problem som orsakas av en bristande kännedom om kommunen från

utomstående. För att åtgärda kännedomsproblem identifieras ett behov av åtgärder som ökar

kunskapen om kommunen hos utomstående, exempelvis turister, potentiellt blivande invånare

och entreprenörer. Förhoppningarna med sådana åtgärder är att främja en befolkningsökning

och på så vis främja näringslivet. Samtidigt hoppas kommunerna att ett ökat intresse hos

turister leder till ökade intäkter i turistnäringen. Övergripande innebär åtgärder som syftade

till att öka kännedomen om kommunen ökad marknadsföring och spridning av information

där kommunerna lyfter fram sina starka sidor, exempelvis möjligheter för näringslivet eller

tillgång till bostäder (Syssner & Fredriksson, 2021, s.13–14).

Kompetensproblem grundar sig i en uppfattning att en ökande tillgång på kompetent

arbetskraft främjar en positiv utveckling av näringslivet och syns bland annat genom

kommunernas satsningar för att främja kopplingen mellan näringslivet och kompetent
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arbetskraft. Exempelvis försöker kommunerna koppla samman studerande med

yrkesverksamheter genom att skapa mässor eller främja aktiviteter som får studerande och

näringsliv att interagera i högre utsträckning. Kompetensbristen i kommunerna ses som ett

mycket påtagligt problem i kommuner med en sjunkande befolkning och

kompetensförsörjningen till näringslivet i kommunen är en problematik som ökar efter hand

som befolkningen minskar. Vidare pekar kommunerna på en utbredd problematik med en

ökande ålder i befolkningen. Då åldern ökar och pensionsavgångarna blir allt fler ökar även

behovet av ny kompetent arbetskraft (Syssner & Fredriksson, 2021, s.14–15).

Bemötandeproblem identifieras som en problematik från kommunens sida att bemöta och

förstå de behov som det lokala näringslivet har. Ett flertal av kommunerna använde bidragen

för att främja den kommunala förmågan att bemöta näringslivet och förstå de behov som

företagare har. Genom att utbilda den kommunala personalen och öka interaktionen mellan

kommunstyret och näringslivet hoppas kommunerna öka förståelsen för näringslivet och

främja en fortsatt dialog mellan parterna. Det lyftes även fram att företag i vissa fall anses ha

en bristande kunskap om gällande regelverk och därigenom upplever negativa konsekvenser

då de tvingas lägga stora resurser på byråkrati, något kommunerna menar är möjligt att

undvika genom en utökad dialog och bättre kontaktnät mellan kommun och företag (Syssner

& Fredriksson, 2021, s.15-16).

Tillgänglighetsproblem är ett annat problem som är påtagligt i kommunerna som undersöks.

Med stora geografiska avstånd mellan centralorter, kunder och verksamheter på grund av

kommunernas stora yta och glesa befolkning kräver kommunerna väl fungerande och

utbyggda kommunikationsmöjligheter. Sådana kan vara i form av trafik- och

transportinfrastruktur men även i form av digitala och mobila satsningar där exempelvis

bredband och telefoni anses vara en viktig del. Kommunerna gör därför även satsningar på

digitala verktyg som gör det möjligt att minska de upplevda geografiska avstånden,

exempelvis genom att möjliggöra distansstudier och videokonferenser. Ökade satsningar på

digitala medel medför även fördelar i form av digital marknadsföring för näringslivet. Genom

digital marknadsföring är det möjligt för företagen att nå ut till en bredare kundkrets

oberoende av de fysiska avstånden mellan verksamhet och kund (Syssner & Fredriksson,

2021, s.16–17).
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Identitets- och attitydproblem kan beskrivas som problem i attityder och förhållande mellan

företagande, företagsamhet och kommunbefolkning. Genom ökade insatser för att ändra

invånarnas inställning och kunskap om eget företagande hoppas kommunerna uppmana och

främja nyskapande och nyetableringar av företag. Problematiken ligger i det faktum att en

stor andel av invånarna inte ser eget företagande som en attraktiv karriärväg och genom att

ändra på den attityden hoppas man öka andelen företagare. Insatser med syfte till att ändra

den inställningen är satsningar på entreprenörsfrämjande insatser, exempelvis har några av

kommunerna valt att erbjuda tjänster som kostnadsfri rådgivning för nystartade företag.

Utöver det skapar kommunen även mötesplatser för kommun och befintligt näringsliv för att

visa upp och uppmuntra redan etablerade företag samt för att skapa en bättre förståelse för de

olika verksamheterna (Syssner och Fredriksson, 2021, s.17–18).

Det sista problemet som identifieras av Syssner och Fredriksson (2021, s.18–19) är ett

Normproblem. Enligt författarna bygger normproblem på att det “[...] finns en norm om vem

som är företagare, och på att de som inte passar in i normen antingen väljer bort näringslivet,

eller har svårt att ta sig fram där”. Vidare menar de att normproblem inte enbart är ett eget

problem utan återfinns som en del i de andra problemen. Kvinnor lyfts fram som en grupp

som har det svårare att få stöd att starta och driva företag jämfört med män, men även unga,

nyanlända, utländska företagare eller företagare som vill nyttja nya affärsmodeller har svårare

att få stöd i uppstart och utveckling. Resultatet blir att en stor del av potentiella företagare

inte ges möjlighet att starta upp och kommunerna går därmed miste om potentiella företag.

Genom att i stället ge en större del av invånarna möjlighet att starta upp och driva företag

främjas även en positiv tillväxt i kommunen (Syssner & Fredriksson 2021, s.18–19)

Även om Syssner och Fredriksson fokuserar på näringslivsutvecklingen menar de att de

problem som kommunerna pekar på hänger samman med befolkningen och nämner bland

annat att demografiska utmaningar leder till andra problem såsom problem med

kompetensförsörjningen (Syssner & Fredriksson, 2021, s.7).

4.2 Utvecklingsstrategier:

4.2.1 Vad är en strategi?
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Strategier är ett begrepp som idag används i en mycket bred mening och kan framstå som ett

vagt och övergripande begrepp. Henry Mintzberg (1987) presenterar strategi som ett

mångfacetterat begrepp och innebörden av strategi kan variera beroende på den kontext det

används inom. Gemensamt för alla former av strategi är ett uttänkt tillvägagångssätt med

syfte att uppnå vissa mål. Som regel utvecklas en strategi efter hand som förutsättningarna för

strategins genomförande förändras, en strategi är således inte enbart en fastställd plan eller

rak väg mot ett mål utan snarare ett övergripande förhållningssätt med slutgiltigt syfte att

uppnå utsatta mål. Utifrån det kan utvecklingsstrategi ses som ett tillvägagångssätt för att

uppnå en önskad utveckling och uppnå utvecklingsrelaterade mål. I detta arbete ses de olika

tillvägagångssätten och åtgärderna som kommunerna vidtar för en viss utveckling som

strategier eller delstrategier.

4.2.2 Anpassningsstrategier

Josefina Syssner (2014) skriver om politiska åtgärder och åtaganden i kommuner med en

negativ befolkningsutveckling. Hon utgår från fem fallkommuner med en minskande

befolkning och kommer fram till att politik och forskning tidigare har fokuserat på tillväxt

och tillväxtstrategier men att befolkningen i ett flertal av kommunerna som fokuserar på

tillväxt ändå krymper. Syssner (2014) pekar på problematiken med tillväxtfokuset och påvisar

i stället att krympande kommuner bör satsa eller i högre grad implementera politik och

strategier för att anpassa sig till befolkningsminskningen. Hon tar även fram en modell (figur

1) över de beståndsdelar som återfinns i anpassningspolitiken i de fallkommuner hon

undersöker. Kontentan är att kommunerna trots ett tillväxtfokus ser ett behov av anpassning

och utifrån det har riktat politiska åtgärder för att anpassa sig till kommunens verkliga

förutsättningar och tillgångar.
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Figur 1: Den kommunala anpassningspolitikens beståndsdelar (Syssner 2014, s.37)

Syssner (2014) pekar på att det trots att det finns en anpassningspolitik i dagsläget tycks

finnas en brist på långsiktiga anpassningsstrategier. I det långsiktiga perspektivet tycks de

flesta kommuner fortsatt vara inriktade mot tillväxt, trots att många idag löper risk att se en

fortsatt krympande befolkning.

Problematiken med negativ utveckling i periferin är inte enbart påtaglig i en svensk kontext.

Laura Katherine Schatz (2010) skriver om krympande städer till följd av en ökad tillväxt i det

hon kallar för megacitys medan mindre städer minskar, något hon menar syns över hela

västvärlden. Vidare menar hon att grunderna till minskningarna i många fall ligger utom

planerarnas kontroll och de som försöker driva den lokala utvecklingen kan ha svårt att

påverka orsaker till att det sker. Hon väljer därför att besvara frågeställningen om det finns

andra strategier än tillväxtbaserade strategier som framgångsrikt kan implementeras i

krympande städer. Schatz tar i sin undersökning fram generella principer för

planeringsstrategier i krympande städer, principerna är:

● Planners must leave behind the assumption of future growth;

● Planners must use processes that are strategic, with an emphasis on citizen participation;

● Planners must adopt a balanced approach in addressing the physical, economic, environmental and

social needs of the community; and
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● Planners must change the role they play in the community.

(Schatz, 2010, s.5)

Schatz (2010) skriver att de planeringsansvariga måste släppa tankarna och förväntningarna

på en växande population då det i många fall är en osannolik utveckling. Genom att fokusera

på tillväxt när tillväxt är en osannolik utveckling läggs fokus och resurser på strategier som

inte enbart är onödiga utan kan vara direkt skadliga för utvecklingen av städerna. Hon skriver

att “In shrinking cities, planners need to let go of the ultimate goal of attracting future

growth and instead must tailor their policies to realistic demographic prospects.” (Schatz,

2010, s.69).

Vidare menar Schatz (2010) att en utökad dialog mellan medborgare, näringsliv och planerare

är en avgörande del i anpassningsarbetet i en krympande stad. Genom en inkluderande

planering som främjar ett meningsfullt och kreativt meningsutbyte bildas dels ett

engagemang och intresse för den lokala utvecklingen hos medborgare och näringsliv. Dels

blir det även möjligt att ta fram planer med ett bättre underlag och stöd från näringsliv och

medborgare. Resultatet blir en effektivare planering utifrån de lokala förutsättningarna

(Schatz, 2010).

Den kritik som framförts mot anpassningsstrategier är att de inte direkt främjar tillväxten.

Tillväxt är fortsatt en önskvärd utveckling i majoriteten av dagens planering och utan

strategier som syftar till att främja tillväxten finns även en risk att potentiell tillväxt går

förlorad. Samtidigt kräver anpassningsstrategier nya tanke, arbets- och tillvägagångssätt hos

beslutsfattare och planerare, vilket kan vara svårt att uppnå eftersom normen inom lokal

planering länge varit tillväxt (Syssner, 2018).

4.2.3 Tillväxtstrategier

Precis som namnet antyder är tillväxtstrategier baserade på tillväxt och en föreställning att

tillväxt är något som ska ske och något som är önskvärt. Tillväxt gäller både rent ekonomisk

tillväxt där investerare och verksamheter etableras i allt högre grad, och demografisk tillväxt

med en ökande befolkning. Tillväxtstrategier i kommunala sammanhang innebär exempelvis
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åtgärder som har till syfte att öka företagsetableringar, invånarantal och antal turister som

söker sig till kommunen. Det kan innebära ökad marknadsföring av kommunen samt arbete

för att skapa attraktiva företagsklimat och boenden (Se figur 2). I tillväxtstrategier är som

regel demografiska faktorer och näringslivet starkt sammanlänkat och en positiv utveckling i

den ena leder sannolikt till en positiv utveckling av den andra (Syssner, 2014).

I sammanhanget med mindre och krympande kommuner finns det utbredd kritik mot

tillväxtstrategier. Bland annat är att de i många fall ser tillväxt som en nödvändighet för att

driva utvecklingen framåt, trots att tillväxten ofta kan vara svår att påverka på den lokala

nivån och i stället påverkas av faktorer på regional, nationell och/eller global nivå. Det

betyder att tillväxt i många fall är osannolik och svår för den enskilda kommunen att påverka

(Syssner, 2018). Schatz (2010) pekar även på risken med tillväxtbaserade strategier. Hon

menar att ett flertal mindre städer lägger stora ekonomiska resurser på att attrahera

verksamheter, investerare och främja invandringen. Sådana resurser kan istället användas för

att rusta upp samhället och främja en god livskvalitet för den redan befintliga befolkningen.

Genom att satsa på tillväxt när tillväxt är en osannolik utveckling förlorar staden inte enbart

ekonomiska resurser utan satsningar på den redan befintliga befolkningen utelämnas och

livskvaliteten riskerar att sjunka eller stagnera, vilket leder till både en ekonomisk och social

förlust.

4.2.4 Tillväxt eller anpassning?

Att ta steget från tillväxtbaserad politik och strategi till anpassningsbaserade åtgärder kan

vara mycket svårt, men trots problematiken har ett stort antal av Sveriges mindre kommuner

redan gjort anpassningsåtgärder (Syssner, 2018). Till stor del handlar övergången om att

beslutsfattare och planerare måste inse att tillväxt är något som ligger utanför deras kontroll

och något som kan vara mycket svårt att uppnå i den lokala kontexten. De måste därför i

stället se inåt och planera utifrån de förutsättningar som finns, snarare än de som man hoppas

ska komma. Med det sagt betyder det inte att planering och politik helt ska överge alla

förhoppningar och planer för tillväxt. Tillväxt är fortsatt en önskvärd utveckling som medför

positiva effekter för kommunen som helhet och att göra åtgärder för tillväxt bör fortsätta,

dock i en utsträckning som inte görs på bekostnad av den i många fall nödvändiga

anpassningspolitiken. Det kan framstå som en skör balansgång med svåra åtaganden för de
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som styr planeringen, men för krympande kommuner kan det framstå som nödvändigt att se

anpassning som det primära målet och tillväxt som ett sekundärt mål (Syssner, 2018 &

Schatz, 2010). För att tydligt se skillnaderna i anpassningspolitik och tillväxtpolitik se figur 2.

Figur 2: Anpassningspolitik och Tillväxtpolitik (Syssner 2014, s.40)

4.3 Liknande forskning

Det finns även ett flertal liknande studier där forskare och studenter ser på utveckling i

utvalda kommuner. För att belysa det har jag valt ut ett par rapporter med liknande syfte som

redovisas här nedanför.

En liknande undersökning genomförs av Jens Karlsson (2009). Hans undersökning berör

utvecklingen i Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun. Gemensamt för kommunerna är

en stadigt minskande befolkning, vilket även lyfts fram som den främsta faktorn i
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utvecklingsproblematiken. Fortsatt framhävs hur den minskande befolkningen medför

problematik för utvecklingen av näringsliv och samhällsbyggnad, något som leder till en ond

spiral där det är svårt att attrahera folk samtidigt som en ökad befolkning ses som en

nödvändighet för att uppnå en positiv utveckling för näringsliv och ekonomi. I Karlssons

(2009) undersökning blir det tydligt att kommunerna aktivt jobbar med att göra kommunen

attraktiv för turister eller potentiella boende för att försöka öka invånarantalet i kommunen.

Kommunerna framhäver faktorer som billiga boendepriser och attraktiv miljö som styrkor

som kan locka folk att bosätta sig i kommunerna.

En annan liknande studie är Martin Sterners (2020) arbete där han ser på Vingåkers kommun

och de utmaningarna samt strategier kommunen använder i sitt utvecklingsarbete. Sterner

pekar på att tillväxtbaserade åtgärder ligger till grund för den nuvarande och kommande

planeringen och de utmaningar som kommunen har och förväntas möta. I fallet med Vingåker

pekar han dock på att kommunen i allt större utsträckning inför anpassningsbasserade

åtgärder som tar hänsyn till kommunens rådande läge i planeringen.
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5. Metod, metodologi och material

Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Kvalitativa studier använder

exempelvis människors eller aktörers egna inställningar och åsikter om ett ämne, vilket är

användbart då man vill ha en fördjupad bild och förståelse för ett utvalt ämne (Denscombe,

2018).

En fallstudie innebär att man studerar ett utvalt fall, alltså ett befintligt ting som enligt

Denscombe (2018, s.85) “[...] existerar före forskningsprojektet och fortsätter att existera när

undersökningen väl är avslutad”. Avgörande för ett fall är att det har en tydlig identitet och

lätt går att särskilja från andra enheter som tillhör en gemensam kategori (Denscombe, 2018).

Således utgör Gnosjö och Högsby klara fall då de båda tillhör en gemensam kategori som

kommuner men har sina egna tydligt definierade geografiska gränser och administrativa

styren. En kvalitativ fallstudie innebär således en djupdykande studie i ett par aktuella fall, i

denna studie i form av två kommuner och deras utvecklingsstrategier samt utvecklingshinder.

Empirin som användas består av intervjuer med kommunrepresentanter, statistik från SCB

och relevanta plandokument som berör befolkningen och näringslivsutvecklingen i

kommunerna. Dokumenten som granskas är översiktsplanerna. De granskas för att skapa en

uppfattning av den problematik, mål, visioner och strategier som kommunerna jobbar efter.

Dokumentanalysen har även använts som underlag för intervjuerna och vid framtagande av

en intervjumall. För intervjumall se bilaga 4.

I ett ursprungligt stadie var tanken att se lika mycket på Högsby och Gnosjö för att visa på

den befintliga problematiken med krympande kommuner samtidigt som jag ville jämföra

olika kommuners sätt att hantera utvecklingen och valda strategier. Då jag inte fick in lika

djupgående svar från Högsby har resultatet i stället blivit en djupare studie i Gnosjö

kommuns utveckling och utvecklingsstrategier där Högsby snarare har använts som ett

exempel för att visa på att problematiken och strategierna ser olika ut i olika kommuner trots

att de har liknande geografiska förutsättningar.

5.1 Dokumentanalys
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Den första delen i metoden består av en dokumentanalys där fokus ligger på kommunernas

respektive översiktsplaner. Syftet med dokumentanalysen är dels att skapa en grundläggande

uppfattning om de strategier och mål som kommunerna arbetar med, dels att ta fram passande

frågor till intervjuerna.

Anledningen till att översiktsplanerna ges så stor betydelse är för att översiktsplanen är ett av

den fysiska planeringens mest avgörande dokument. Översiktsplanerna anger hur

kommunens mark och tillgångar bör användas, bevaras och utvecklas, vilket kräver

utarbetade strategier och strategiska överväganden (Boverket, 2021).

Dokumentanalysen utförs som en beskrivande analys, med vilket jag menar att syftet med

analysen är att samla in och redovisa information som anses relevant för studien. Enkelt

beskrivet läses dokumenten igenom för att finna information som är relevant utifrån utvalda

teman. Teman som nyttjas är Vision och mål, Problem och hinder samt Strategier. Utifrån de

temana analyseras dokumenten och information som bedömds som relevant sammanställs

och presenteras i resultatet.

I dokumentanalysens begynnelse var tanken även att analysera och presentera kommunernas

näringslivsstrategier, det vill säga dokument speciellt framtaget för strategier som berör

näringslivet. För Högsby kommun finns en näringslivsstrategi som antogs 2013 och gällde

fram till år 2014 (Högsby kommun, 2013). Strategin bedöms inte tillföra tillräckligt utöver

översiktsplanen och presenteras därför inte i resultatet. För Gnosjö kommun hittades inget

likvärdigt dokument. Fördelarna med en sådan dokumentanalys är att det ger enkel tillgång

till relevant material som behandlar för rapporten relevanta ämnen (Yin, 2007).

Den främsta kritiken som kan framföras mot dokumentanalyser är det faktum att forskaren

själv väljer ut de dokument och den information som behandlas och att dokumenten i sig inte

ger en fullständig bild av det studerade fenomenet (Yin, 2007). Sådan problematik bemöts

genom att utföra intervjuer för att komplettera informationen. Intervjuerna är även

nödvändiga eftersom en översiktsplan som regel är övergripande och inte går in på djupet i de

problem, mål och strategier som kommunen jobbar med. Intervjuer som ger en mer ingående

och fördjupande bild av kommunens arbete bedöms därför som nödvändigt.
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5.2 Intervjuer

Intervjuerna används för att få en fördjupad förståelse för vilka strategier, hinder och mål som

kommunerna anser vara viktigast. Utifrån översiktsplanerna är det möjligt att få en

övergripande bild av de olika mål och strategier som används men för att få en fördjupad bild

av strategier och hinder är det nödvändigt att utföra intervjuer med individer med god insyn i

det kommunala arbetet. Nackdelen med intervjuerna var att få individer att ställa upp och

vilja genomföra intervjuerna. Därför kunde intervjuer med visuell kontakt, alltså där det är

möjligt för båda parterna att se varandra, endast genomföras med representanter från Gnosjö

kommun. Målsättningen med intervjuerna var en längd på 25–30 minuter eftersom de

intervjuade hade mycket fulla scheman och därför har det svårt att avvara mer tid. Första

kontakt med intervjupersoner skedde via mejl.

Representanterna valdes ut utifrån den förmodade insyn och erfarenhet de hade av

kommunens verksamhet och utvecklingsarbete. Den första som intervjuades var Gnosjö

kommuns planarkitekt (Intervjuperson 1). Eftersom arbetet som planarkitekt är direkt kopplat

till de planer och byggnadsprojekt som kommunen arbetar med, samt kräver goda kontakter

med både näringsliv och befolkning i kommunen, ansågs planarkitekten ha mycket god insyn

i kommunens utvecklingsarbete. Intervjun genomfördes på plats inne på kommunhuset i

Gnosjö den 13 april 2022 och varade i 25 minuter.

Den andra som intervjuades var förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen i

Gnosjö kommun (Intervjuperson 2). Denna valdes ut då denna hade jobbat på kommunen i 13

år och satt i en position som kräver god insyn och kunskap om de strategier och problem som

berör kommunens utveckling. Intervjun utfördes i realtid med hjälp av datorprogrammet

Microsoft teams, anledningen till att intervjun skedde via datorprogram var för att den

intervjuade ansåg det som enklast och mest tidseffektivt. Intervjun hölls den 14 april 2022

och varade i 23 minuter. Anledningen till att två kommunrepresentanter intervjuades var att

de som enskilt fick besvara frågorna på intervjun gav en bredare och säkrare bild av

kommunens utvecklingsarbete samt vilka problem som faktiskt kan identifieras.

Intervjuerna utfördes som semistrukturerade intervjuer. Fördelen med semistrukturerade

intervjuer ligger i hur de är utformade. En semistrukturerad intervju bygger på ett antal frågor

som den intervjuade förväntas besvara men som efter behov och intresse kan fördjupas och
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utvecklas efter hand som intervjun pågår, styrkan ligger då i det faktum att de nödvändiga

frågorna besvaras samtidigt som en djupare bild och förståelse för ämnet skapas, vilket även

leder till en bredare informationsinsamling. Nackdelen är att den intervjuansvarige måste se

till att den intervjuade besvarar frågorna och inte går för långt ifrån ämnet i de fördjupade

resonemang som läggs fram. För detta arbete bedöms semistrukturerade intervjuer som

lämpligast (Denscombe, 2018).

En annan risk med intervjuer är att den intervjuade präglar intervjun med sina egna åsikter

även om intervjun i sig behandlar verksamhetens synvinkel. Det är därför viktigt att vara

medveten om att allt som framkommer under en intervju inte nödvändigtvis är representativt

för verksamheten som helhet eller är vinklat och färgat av den intervjuades egna åsikter. En

viktig del i arbetet har därför varit att försöka intervjua minst två personer från berörda

kommuner, för att få en bättre bild av kommunens strategier. Eftersom intervjuerna präglas av

de intervjuades egna åsikter och ställningstagande spelar även dokumentanalysen en

avgörande roll i efterarbetet med intervjun. Genom att jämföra de strategier som nämns i

dokument med de som framhävs i intervjuerna är det enklare att bilda en uppfattning som är

mindre präglad av åsikter och tyckande. Efter intervjuerna var genomförda transkriberades de

för att göra det enklare att få en överskådlig bild av vad som framkommit under intervjun.

Som tidigare påtalat var en påtaglig problematik att få kommunrepresentanter att ställa upp

på intervjuer. Då jag sedan tidigare har god kontakt med representanterna från Gnosjö var det

möjligt att genomföra de intervjuerna som tänkt. Intervjuerna som var tänkta att hållas med

representanter från Högsby kommun var däremot inte möjliga att genomföra då

kommunrepresentanterna inte hade möjlighet att ställa upp. För att försöka få in

kommunrepresentanternas resonemang skickades därför intervjumallen ut skriftligt via mail

där de uppmanades att skriftligt besvara frågorna. En representant besvarade frågorna

skriftligt (se bilaga 5). Representanten var ordförande för kommunfullmäktige

(Intervjuperson 3), vilket bedöms som en position som kräver god kännedom om kommunens

arbete och utvecklingsstrategier. Fördelen med en sådan internetbaserad skriftlig intervju utan

visuell kontakt är att den intervjuade kan välja att besvara frågorna när och var denna

behagar. Det sågs därför som en lösning då de inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju

på plats eller via datorverktyg som Microsoft teams. Nackdelen är att skriftliga intervjuer inte

tillåter den som håller i intervjun att komma med följdfrågor i direkt anslutning till när
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resonemangen framförs, vilket kan göra det svårare att få in fördjupade resonemang än vid en

intervju med visuell kontakt.

5.3 Metodkritik och källkritik

Metoderna har i slutändan visat sig ha vissa brister. Den främsta är svårigheten att genomföra

likvärdiga intervjuer med representanter från båda kommunerna eftersom representanterna

från Högsby inte hade möjlighet att ställa upp i samma utsträckning som representanterna för

Gnosjö. Resultatet har blivit att rapporten kan behandla främst utvecklingshinder mer

djupgående och med större säkerhet vad gäller Gnosjö jämfört med Högsby. Intervjuerna som

genomförs med representanter från Gnosjö har även en potentiell brist, nämligen att båda

intervjuerna genomförts med representanter som kommer från

samhällsbyggnadsförvaltningen. Båda representanterna visar på en djupgående insyn i

kommunens arbete men med ett klart fokus på samhällsbyggnadsaspekter, som visserligen är

avgörande för utvecklingsarbetet men det återfinns en risk att de därför förbiser exempelvis

sociala faktorer som sannolikt är avgörande för en positiv befolkningsutveckling.

En annan brist finns i dokumentanalysen. Eftersom analysen begränsas till de strategier som

lyfts fram i de avsnitt som direkt riktar sig mot befolkning, bebyggelse och näringsliv missar

den annan avgörande information som kan påverka tillväxten. Exempelvis finner man i båda

översiktsplanerna avsnitt som behandlar infrastruktur. Infrastruktur påverkar i allra högsta

grad kommunens utveckling och i förlängningen vilken tillväxt som är möjlig. Exempelvis då

man behandlar kommunikationsproblem blir sådana mer påtagliga om man har mer ingående

kunskaper i strategier för att utveckla infrastruktur. Vidare studier bör därför inte enbart kolla

på de avsnitt som direkt riktar sig mot befolkning, bebyggelse och näringsliv utan på

översiktsplanen som helhet. Då denna uppsats är tänkt att vara en komparativ studie mellan

de två kommunerna finns inte utrymme och tid att behandla alla delar i översiktsplanerna

ingående och det anses därför nödvändigt att välja ut de avsnitt som bedöms som mest

relevanta för frågeställningen. I vidare studier skulle det vara lämpligt med mer djupgående

studier i en utvald kommun och med fokus på endast översiktsplanen.

De källor som främst används i arbetet är vetenskapliga avhandlingar, rapporter och

uppsatser, samt de kommunala översiktsplanerna och intervjuer med representanter från

respektive kommun. En viss mängd statistik från SCB, kommunala hemsidor och den privata
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arbetsorganisationen Företagarna har också använts. Alla källor har bedömts som pålitliga då

deras främsta syfte är att informera befolkning eller medlemmar om rådande läge i samhället

och inte främja sina egna agendor i första hand.
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6. Resultat

6.1 Dokumentanalys

Resultatet från dokumentanalysen redovisas nedan för vart och ett av de dokument som ingår.

Resultatet som redovisas är indelat i tre underrubriker för att tydligt strukturera och

visualisera dokumentanalysens resultat. Underrubrikerna är Visioner och mål, Strategier och

Problematik och hinder. Visioner och mål avser den utveckling som kommunen vill se, alltså

de målsättningar och visioner som kommunen har för framtiden och den utveckling de siktar

mot. Strategier avser, som definierats i 4.3.1, de tillvägagångssätt och åtgärder genom vilka

de vill uppnå de mål och visioner som kommunen har. Problematik och hinder avser delvis

de problem som kommunen upplever i dagsläget, men även de hinder, motsättningar och

problem som gör att mål är svåra att uppnå och strategier svåra att genomföra. Analysens

resultat presenteras som en sammanställning under varje rubrik, alla visioner, mål, hinder,

problem och strategier presenteras därför inte var för sig, utan presenteras i stället som en

sammanställning för varje rubrik. Om inget annat anges är de källor som används i

dokumentanalysen de respektive översiktsplanerna.

6.1.1 Översiktsplan Gnosjö

Gnosjö kommuns översiktsplan antogs 2015 och beskriver kommunens strategi mot år 2025.

Översiktsplanen finns tillgänglig på Gnosjö kommuns hemsida och ger en övergripande bild

av de strategier och mål som kommunen strävar efter, däremot är problematik och hinder inte

lika framträdande.  Översiktsplanen består av tio avsnitt där avsnitt tre berör tillväxt, avsnitt

sex berör bebyggelse och boende och avsnitt nio berör näringsliv och sysselsättning. Dessa

avsnitt är de som i analysen bedöms som relevanta för frågeställningen och är därför de som

sammanställt kommer att presenteras här. Även delar av inledningen ingår.

Problematik och hinder

I Gnosjö kommuns översiktsplan lyfts kommunens problem och utvecklingshinder inte fram

lika tydligt som i Högsby kommuns översiktsplan, några kan dock identifieras. En viss

problematik finns i en minskande befolkning, som dock enligt översiktsplanen förväntas öka

kommande år. Det finns även en problematik då man vill avsätta mycket mark för
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näringslivet och i mycket hög utsträckning prioriterar näringslivet, vilket sker på bekostnad

av exempelvis bostäder och möjlighet att bygga ut annat som gör det möjligt och attraktivt att

bo i kommunen. På sida 25 nämner man att kommunen har en stor inpendling där cirka 2000

individer pendlar in till kommunen och cirka 1000 pendlar ut ur kommunen per dag.

Visioner och mål

Vad gäller befolkningen kan man i Gnosjö kommuns översiktsplan se att visionen är en

ökande befolkning. På sida 23 står det att “Översiktsplanens vision är att skapa en positiv

befolkningsutveckling, där målet är att invånarantalet ska uppgå till 10 356 personer år

2025”. Annan målsättning är att Gnosjö kommun ska ha ett utpräglat företagsklimat där

företagande och entreprenörskap främjas. På sida 24 i översiktsplanen visas en graf där

Gnosjö kommuns målsättning med befolkningsutvecklingen till år 2025 redovisas jämfört

med SCB:s prognos, vilken till skillnad från Gnosjös målsättning pekar mot en nästan

oförändrad befolkningsmängd. I avsnitt 6 på sida 67 står det även att en av kommunens

främsta prioriteringar är att skapa ett tryggt samhälle.

Strategier

På sida 7 i Gnosjö översiktsplan står det att “den övergripande strategin för Gnosjös

utveckling är att kommunen ska växa, både vad gäller befolkning och antalet etablerade

företag”. Läser man vidare i översiktsplanen framgår det sedan ett flertal olika delstrategier

för de olika områdena som översiktsplanen berör, vilket tydligt framgår då de sammanfattas i

varje avsnitt under de olika underrubrikerna. Nedan redovisas de strategier kopplat till

näringsliv och befolkning som kommunen själv presenterar i översiktsplanen

Strategier för befolkningsutvecklingen

Strategier kopplade till befolkningsutvecklingen och tillväxt finner man i avsnittet tillväxt.

Avsnittet är uppdelat i tre underrubriker för befolkningsutveckling, pendling och generösa

boendemiljöer. Strategierna som presenteras i avsnittet är följande:

● Arbeta för en befolkningsökning så att invånarantalet uppgår till 10 356 personer år 2025.

● Verka för nybyggnation av bostäder.
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● Verka för ett attraktivt samhälle.

● Marknadsföring av kommunen som etablerings- och bostadsort.

(Gnosjö kommun, 2015, s.24)

● Verka för bättre och snabbare pendlingsmöjligheter så möjlighet ges att arbeta eller studera i Borås,

Göteborg, Halmstad, Jönköping eller Växjö.

● Arbeta för ett minskat pendlingsnetto och att fler ska bosätta sig i kommunen.

(Gnosjö kommun, 2015, s.25)

● Verksamheter riktade till vård och omsorg ska ha direkt tillgång till grönområde.

● Flerbostadshus ska ha tillgång till mindre grönområden där även möjlighet till odling bör kunna ges.

● Natursköna områden ska kunna erbjudas för byggnation.

● Markanvändningen sker med hänsyn till naturvärden, och påverkan för varje projekt vägs in i en helhet,

där effekten av all exploatering värderas.

(Gnosjö kommun, 2015, s.26)

I avsnitt sex inleder Gnosjö kommun med att konstatera att kommunen, för att uppnå sitt mål

på 10 356 invånare år 2025, måste kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. En del av de

strategier som där lyfts fram är:

● Skapa attraktiva tätorter i samspel med sitt omland.

● Prioritera centrala delar för gående och skapa offentliga rum anpassade för människan.

● Ta fram en strategi för fastighetsköp i tätorter och verka för lösningar där investeringar för framtiden

säkerställer en långsiktig och hållbar utveckling.

(Gnosjö kommun, 2015, s. 52)

● Ha en planeringsberedskap med möjlighet till omedelbar byggnation i olika delar av kommunen.

● Bostäder ska finnas för alla skeden i livet, från ungdomsbostäder till trygghetsboende.

● Tomma lokaler ska i första hand renoveras eller anpassas för annan användning.

● En rivningstomt ska i möjligaste mån bebyggas omgående eller tillfälligt markberedas som parkmark.

● Inventera tomma och lediga bostäder för att öka möjligheten till cirkulation i boendet inom

bostadsbeståndet.

(Gnosjö kommun, 2015, s. 57)
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En annan viktig punkt i avsnittet om bebyggelse och boende är att främja en levande

landsbygd. Man framhäver att Gnosjö kommun har en attraktiv landsbygdsmiljö som främjas

av ett välmående företagsklimat där arbetsmöjligheterna i nära anslutning till landsbygden

även gör det möjligt för människor att bo på landsbygden.

● Verka för att öka antalet arbetstillfällen genom att stödja satsningar på landsbygden. Målet är att bevara

en levande landsbygd med inslag av bärkraftigt jord- och skogsbruk.

● Projekt med inriktning på landsbygdsutveckling där offentliga, ideella och privata verksamheter är

involverade ska prioriteras och stödjas.

● Stödja och uppmuntra initiativ till att nya bostäder byggs samt att det befintliga bostadsbeståndet

underhålls och utvecklas. Bostadsbeståndets koppling till olika former av verksamheter skapar en

positiv tillväxt på landsbygden.

● Verka för en bra och robust infrastruktur på landsbygden.

● Behålla och utveckla en god samhällsservice på landsbygden.

● Ta fram en varuförsörjningsplan.

(Gnosjö kommun, 2015, s. 61)

● Att i möjligaste mån kunna behålla skolor och barnomsorg inom tätorterna.

● Stödja kollektivtrafik och infrastruktur så att hela landsbygden kan leva.

● Stödja inflyttningen till hela kommunen vilket bidrar till ett levande samhälle.

● Stödja kulturarv Marieholm med dess potential inom kulturarvs-, landsbygds- samt

näringslivsutveckling.

● Verka för att de som arbetar i Gnosjö också bosätter sig här.

● Skapa förutsättningar så att nya näringar kan etablera sig på landsbygden.

(Gnosjö kommun, 2015, s. 68)

Den sista stora delen i avsnitt sex är trygghet. En av de absolut viktigaste frågorna för

befolkningens välmående och positiva utveckling är enligt översiktsplanen att kommunen

erbjuder sin befolkning en trygg miljö. Strategierna för att kunna erbjuda det är följande:

● Skapa trygga och säkra stråk till och från viktiga målpunkter för barn och ungdomar.

● Lokalisering av kommunal verksamhet riktad till barn och ungdomar ska ske så att en säker väg

uppnås.

● Centrummiljön i tätorten ska prioriteras för gående.
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● Ledstråk för personer med funktionshinder ska uppföras vid anläggandet av korsning där biltrafik

möter oskyddade trafikanter.

● Belysningen ska bli en viktig del av det publika rummet och allmänna platser ska utformas för ett

användande under dygnets alla timmar.

● Verksamheter ska samläggas tillsammans med bostäder för att skapa ett aktivt gaturum.

● Verka för en fortsatt utbyggnad av digital teknik.

(Gnosjö kommun, 2015, s. 69)

Sammanfattar man strategierna som kopplas till befolkningsutvecklingen framgår att man vill

främja en befolkningsökning vilket ska göras genom att bygga ut och erbjuda fler, attraktiva

och bättre boende och boendemiljöer. Man vill även öka marknadsföringen av kommunen

som en lämplig ort för bostäder. Kommunen vill också göra det lättare att pendla inom, till

och från kommunen. Vidare ser man potential och attraktionskraft i landsbygden och vill öka

möjligheterna för individer att bo och leva på landsbygden. Slutligen vill man erbjuda ett

attraktivt, tillgängligt och säkert samhälle där individer i alla åldrar och med alla

förutsättningar ska känna sig trygga då de rör sig på allmänna platser.

Strategier för näringslivsutvecklingen

De övergripande strategierna kommunen har för sitt näringsliv är:

● Kompetensförsörjning genom till exempel täta kontakter med studerande vid högskolor i form av

projekt och examensarbeten.

● Kontinuerlig omvärldsbevakning.

● Kompetensutveckling för de som redan är i arbete och utbildningsplatser för de som saknar

sysselsättning.

● Profilering av Gnosjöregionen som en unik plats för företagande.

● Förbättrad infrastruktur och kommunikation.

● Attraktiva boendemiljöer.

(Gnosjö kommun, 2015, s.92)

Därefter lyfter man strategier kopplade till mark för näringslivet. Eftersom industrier och

verksamheter har olika behov som behöver uppfyllas vad gäller placering och infrastruktur är

nyttjandet av mark för näringsliv centralt i kommunens strategier. Strategierna är:
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● Skapa och erbjuda attraktiva lägen för verksamheter.

● Möjligheten att tillskapa verksamheter vid byggnation av central mark ska alltid prioriteras.

● För större verksamheter ska alltid det framtida behovet av expansion utredas. Eventuellt ska krav

ställas på att köpa mark för framtida behov.

● Ha en fortsatt god beredskap för byggnation av verksamheter genom att bevara och vid tillfälle utöka

marktillgångarna när potentiella ytor finns tillgängliga.

● Nybyggnationer ska ta hänsyn till översvämningsrisker och åtgärder bör vidtas för att skydda befintliga

verksamheter.

● Produktion och trafik till och från verksamheter ska ej ha negativ påverkan på människors

levnadsmiljö.

(Gnosjö kommun, 2015, s. 92)

Vidare lyfter man fram jord och skogsbruk som viktiga delar av näringslivet och riktar

specifika strategier åt just den näringen:

● Stödja ett bevarande och en utökning av åkermarken.

● Arbeta för bevarande av det öppna odlingslandskapet.

● Stödja möjligheten till hållbar vidareförädling av skogsprodukter.

● Verka för att jord- och skogsbrukare även blir en del av turismnäringen.

● Följa aktuell forskning och verka för att hållbar energiproduktion främjas.

(Gnosjö kommun, 2015, s.93)

Kommunen har även strategier speciellt riktade till besöksnäring och besöksmål. Strategierna

är följande:

● Den turistiska omsättningen ska dubblas till år 2020.

● Vara Skandinaviens bästa destination för industriturism.

● Via turistverksamhet skapa och behålla intresset för Gnosjö kommun som besöksmål för olika

turistgrupper. Detta genom att beskriva vilken variation som kan erbjudas beroende på var man

befinner sig i kommunen.

● I samverkan med grannkommuner och High Chaparral skapa länkar till kommunens övriga besöksmål.

● Verka för samordnad paketering av attraktiva besöksmål.
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(Gnosjö kommun, 2015, s.94)

Då Gnosjö kommun domineras av en stark industrinäring vill man även främja och stödja nya

typer av näringar. Man har därför tagit fram följande strategier för att främja etablering av

nya näringar:

● Ett mer specialiserat samarbete med grannkommuner och regioner ska utvecklas.

● Gnosjöandans Entreprenörscentrum ska fungera som ett stöd för de som vill starta nya företag, främst

inom tjänstesektorn, och centret ska fortsätta att utvecklas som en naturlig kreativ mötesplats.

● Utveckla och upprätthålla goda kontakter inom innovation och nyföretagande med olika

företagsstödjande organisationer.

● All kommunal verksamhet ska fortsättningsvis arbeta aktivt för att bevara ett bra näringslivsklimat med

snabba beslutsvägar.

(Gnosjö kommun, 2015, s.96)

Kommunen avslutar näringslivsavsnittet med att presentera en strategi för fördjupad

samverkan mellan kommuner, näringsliv, region och omvärld:

● För att skapa bra förutsättningar till fördjupad samverkan ska kommunen bidra och delta i olika

sammanhang där förutsättning för vidareutveckling kan ske.

(Gnosjö kommun, 2015, s.96)

Sammanfattat kan man i strategierna för näringslivet se att man vill öka mängden kvalificerad

arbetskraft i kommunen, dels genom att öka samarbeten mellan skolor, universitet, studenter

och verksamhetsutövare, dels genom att utveckla kompetensen hos den redan befintliga

arbetskraften. Man vill även göra det möjligt för verksamheter att etableras och expandera

genom framsynt planering och avsättande av mark. Det finns även strategier som vill främja

regionens redan välkända prägel som en industriregion med ett välmående näringsliv. Prägeln

som industriregion har även implementerats i strategierna vad gäller marknadsföring av

kommunen som en attraktiv plats att anlägga industrier och verksamheter. Det finns även

strategier vars syfte är att öka omsättningen av turister och främja turistnäringen i regionen,

exempelvis genom ökad marknadsföring och satsningar på industriturism.
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6.1.2 Översiktsplan Högsby

Högsby kommuns översiktsplan antogs 2012 och anger inriktningen för kommunens framtida

utveckling. Översiktsplanen finns tillgänglig på Högsby kommuns hemsida. Planen är av

övergripande karaktär men ger en god bild av de problem, strategier och mål som kommunen

arbetar med. Likt Gnosjös översiktsplan är Högsbys översiktsplan uppdelad i ett flertal

avsnitt. De avsnitt som används i dokumentanalysen är Inledning (Högsby kommun, 2012, s.

10–27), Befolkning-& bebyggelseutveckling (Högsby kommun, 2012, s. 50–56) och

Näringsliv (Högsby kommun, 2012, s.97–102).

Problematik och hinder

I inledningen till översiktsplanen lyfter kommunen fram hot. Det tas upp att kommunen

upplever en betydande befolkningsminskning där främst yngre flyttar från kommunen och i

alltför liten utsträckning återvänder. Man tar även upp oproportionerliga statliga anslag, vilka

består av olika statsbidrag och utjämning enligt kommunala utjämningssystemet

(Ekonomifakta, 2021), som gör det svårt för kommunen att satsa på sin infrastruktur och

näringslivsutveckling.

I befolknings-& bebyggelse avsnittet framhäver kommunen ytterligare problematiken med en

minskande befolkning, man skriver bland annat att befolkningen mellan år 1950 och 2010 har

minskat med cirka 4300 personer, därefter skriver man att “En av kommunens viktigaste

uppgifter är att öka invånarantalet” (Högsby kommun, 2012, s.51). Främst ser kommunen att

det är yngre individer som flyttar från kommunen, och i många av fallen återvänder de inte.

I avsnittet om näringslivet nämner man att likt befolkningen har näringslivet sett en

nedåtgående trend de senaste åren. Man nämner även att etablering av ny industri och

verksamhet inte får göras på bekostnad av möjligheten att anlägga eller erbjuda attraktiva

bostäder.

Visioner och mål
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På sida 17 i översiktsplanen presenterar Högsby kommun sina övergripande visioner för

kommunens utveckling, vilka är:

● Vi skall få ett tryggare, öppnare och mer tolerant samhälle där företagsamheten ökar och människor

vågar förverkliga sina drömmar och livsprojekt.

● Vi skall bli en ”grön kommun” som brukar utan att förbruka och som satsar på miljödriven teknik och

förnyelsebara energislag.

● Vi skall visa öppenhet för och vara en aktiv part i gränsöverskridande samverkan av olika slag.

(Högsby kommun,2012, s.17)

Vad gäller befolkningsutvecklingen så anges målsättningarna på sida 22, målen är att:

● Högsby kommuns invånarantal ökar på sikt.

● Högsby kommuns invånare är stolta över och nöjda med sitt boende i kommunen.

● Boendemiljöer håller hög kvalitet avseende sociala, miljömässiga och estetiska kvaliteter

(Högsby kommun, 2012, s.22)

Sedan i befolkningsavsnittet på sida 50 tillkommer även målsättningarna

● Boendemiljöer ska hålla hög kvalitet avseende sociala, miljömässiga och estetiska kvalitéer.

● Underlätta för en utveckling av boende på landsbygden samt i strandnära lägen.

(Högsby kommun, 2012, s.50)

Sammanfattar man målsättningarna som kommunen har för befolkningen är den främsta att

den ska öka, men man vill även erbjuda befintlig befolkning en bra livsmiljö och en bra

livskvalitet.

Vad gäller näringslivet lyfter man i introduktionen fram två övergripande mål för

näringslivet, “Ett fortsatt positivt företagsklimat i Högsby kommun” och “Attraktiv

industrimark skall finnas planlagd” (Högsby kommun, 2012, s.25). På sida 97 ges en mer

ingående bild av de mål som man har för näringslivet, där skriver man att
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● Företagsklimatet i Högsby kommun ska stärkas.

● Skapa förutsättningar för företagande och stimulera möjligheter för befintliga företag att expandera och

vidareutvecklas.

● Utifrån omvärldsanalyser bevaka trender och tendenser i samhället för strategiska utvecklingsinsatser

som skapar gynnsammare förutsättningar för Högsby kommuns

lokala näringsliv.

(Högsby kommun, 2012, s.97)

Sammanfattar man målen för Högsby kommuns näringsliv är det ett starkare näringsliv där

kommunen ger de förutsättningar som krävs för att befintliga verksamheter ska kunna

utvecklas och nya ska kunna etableras.

Strategier

Det framgår att kommunens övergripande strategier är att nyttja kommunens befintliga

styrkor och att samverka med närliggande kommuner, befolkning och befintligt näringsliv.

Man menar att alla som är intresserade av kommunens utvecklingsarbete ska ges möjlighet

att delta och påverka arbetet med kommunens utveckling. Man ska då även se olikheter som

drivkrafter och prioritera arbetet med att finna möjligheter i stället för att låsa sig vid hinder

och problem (Högsby kommun, 2012, s.17).

Strategier för befolkningsutvecklingen

I befolkningsavsnittet pressenteras en rad olika strategier för befolkningsutvecklingen, de

presenteras nedan som de presenteras på sida 22–23 och 56 i översiktsplanen:

● Högsby kommun ska aktivt verka för att öka inflyttningen. Befolkningen i kommunen ska vara goda

ambassadörer för sin kommun.

● I syfte att få nöjda kommuninvånare ska medborgarundersökningar användas för att utvärdera och

planera kommunens verksamheter.

● Kommunen ska bidra till utvecklingen av lokal service, offentlig som privat.

● En marknadsföringsplan ska upprättas och medel för marknadsföring årligen avsättas.
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● Kommunen ska ha en god planberedskap för framtida markbehov. Boende på landsbygden underlättas

och utvecklas, attraktiv mark, exempelvis i strandnära lägen, ska pekas ut för boende.

● Att ha ekologisk hållbarhet och kretsloppstänkande som ledord vid all ny bebyggelse. Ny

sammanhållen bebyggelse kan inte tillkomma så länge inte avloppsfrågan är löst.

● Vid lokaliseringsprövning av bebyggelse och andra anläggningar ska eventuella erosions- och

översvämningsrisker särskilt beaktas.

● Verka för att samtliga permanentbostäder ska vara radonundersökta senast 2012. Permanentbostäder

med radonvärden över 200 Bq/m3 ska vara åtgärdade 2020.

● Verka för att halten av luftföroreningar inte ska överskrida riktvärdet till skydd mot sjukdomar i

luftvägarna eller påverkan på växter, material och kulturvärden.

● Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och nödvändiga åtgärder ska vidtas i

takt med att sådana eventuella risker identifieras.

● Ta vara på landsbygdens speciella möjligheter till tystnad, utrymme och ensamhet.

● Ta till vara områdets goda tradition av företagande och entreprenörskap.

● Öka värdet i lokal produktion av varor och tjänster. Stödja nya sätt att bedriva affärsverksamhet med

landskapets resurser som grund.

● Stötta verksamheter som syftar till att välkomna och locka nya människor och resurser till området. Ge

förutsättningar för att ta tillvara nya idéer, såväl nationellt som internationellt.

● Främja en hållbar utveckling av de unika natur- och kulturmiljöerna inom området. Stödja initiativ

som främjar människors hälsa och miljö.

● Stödja byalag, föreningars och ungdomars engagemang och utveckling.

● Minska klimatpåverkan genom energieffektivisering och användning av förnyelsebar energi

(Högsby kommun, 2012, s.22–23 & 56)

Sammanfattar man strategierna för befolkningsutvecklingen blir det klart att de vill se ett ökat

inflyttande genom att göra det enklare, tryggare och attraktivare att hitta boende och bosätta

sig i kommunen. Man vill även stimulera etableringar av verksamheter som lockar individer

till kommunen, nyttja kommunens naturvärden och attraktiva omgivning för att marknadsföra

kommunen som en attraktiv boendemiljö och allt ska göras med ett hållbarhetstänk. Man kan

även i befolkningsavsnittet se ett flertal strategier som även syftar till att främja näringslivet.

Strategier för näringslivsutvecklingen

Strategier för näringslivets utveckling presenteras redan på sida 25 i introduktionen. Där

finner man att kommunens strategier för näringslivet är:
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● Säkerhets- och miljötänkande ska genomsyra planeringen av industriområden.

● Genom framsynt detaljplanering ha god beredskap för nya oväntade större och mindre

näringslivsetableringar.

● Skapa förutsättningar för företagande och stimulera de befintliga företagens möjligheter att expandera

och vidareutvecklas.

● Utifrån omvärldsanalyser bevaka trender och tendenser i samhället för strategiska utvecklingsinsatser

som skapar gynnsammare förutsättningar för Högsby kommuns lokala näringsliv.

● Reglera näringslivsmål i en näringslivsstrategi

(Högsby kommun, 2012, s.25)

I avsnittet Näringsliv finner man fler strategier för näringslivet, punkterna som presenteras på

sida 102 är:

● Övriga näringslivmål regleras i en näringslivsstrategi som utgår från kommunens policy

”Möjligheternas kommun”.

● Säkerhets- och miljötänkande ska genomsyra planeringen av industriområden.

● Genom framsynt detaljplanering ha god beredskap för nya oväntade större och mindre

näringslivsetableringar.

● Attraktiv industrimark skall finnas planlagd.

● Kommunens besöksnäring och besöksmål ska marknadsföras.

(Högsby kommun, 2012, s.102)

Sammanfattar man strategierna för näringslivsutvecklingen vill man i Högsby göra det

möjligt, enkelt och attraktivt att etablera nya verksamheter. Man vill även främja redan

befintliga verksamheter och göra det möjligt för dem att växa. Man ser även en ökad

marknadsföring av kommunens turistattraktioner och turistnäring.

6.2 Intervjuer

Resultatet av intervjuerna presenteras i detta avsnitt uppdelat utifrån den intervjumall (bilaga

4) som användes vid intervjuerna. Kategorierna som redovisas är: Kommunen i dagsläget,

Styrkor och svagheter samt strategier. Varje kategori bestod av ett antal underfrågor som

redovisas som ett sammanställt resultat, svaret på varje enskild underfråga skrivs därför inte

ut. På samma vis presenteras resultatet för intervjuerna med representanter för Gnosjö
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kommun som en sammanställning av båda intervjuerna. Eftersom endast

kommunfullmäktiges ordförande från Högsby besvarade frågorna är det endast de svar som

redovisas som resultat för Högsby kommun under denna del, för det fullständiga svaret se

bilaga 5.

6.2.1 Gnosjö

Kommunen i dagsläget

Båda intervjupersonerna menar att Gnosjö kommun idag är relativt välmående och har ett

näringsliv som är mycket starkt och framgångsrikt inte enbart i den lokala kontexten utan

även i en nationell och global kontext. Vidare pekar båda på att kommunen i dagsläget har en

mycket stor inpendling och att dagbefolkningen är betydligt högre än nattbefolkningen, vilket

båda menar visar på att industriverksamheten är stark och attraktiv. Vidare pekar de på

näringslivet som en stark aktör i samhällsutvecklingen och menar att företagen själva bidrar

till samhällsbyggandet genom att driva projekt som exempelvis att anlägga lekparker. Man

nämner även en hamn som verksamhetsutövare har byggt. Det tillkommer även ett mycket

bra företagsklimat där olika aktörer och näringsidkare hjälps åt för att driva sina

verksamheter framåt. De nämner även att kommunen idag har ett nära samarbete med

näringslivet, vilket i vissa fall kan vara problematiskt, vilket återkommer under styrkor och

svagheter.

Vad gäller åsikterna om befolkningsutvecklingen skiljer sig intervjupersonernas uppfattning

något. Den ena menar att befolkningen är stabil och inte har sett någon större förändring

medan den andra pekar på att befolkningen har minskat och att tidigare befolkningsprognoser

inte har uppfyllts.

Styrkor och svagheter

Den första styrkan och svagheten som lyfts fram av båda kommunrepresentanter är

kommunens nära samarbete med näringslivet. De båda menar att näringslivet är starka

aktörer och hjälper till att driva samhällsutvecklingen med byggnationer av lekparker med

mera, däremot finns det en påtaglig problematik då företagen inte delar kommunens behov
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och då driver en utveckling som är bättre för de egna företagen och verksamheterna än för

kommunen som helhet. Intervjuperson 1 pekar även på problematik i politiken där många

politiker är knutna till företag genom exempelvis engagemang, släkt och vänner och därmed

anses jäviga. Resultatet blir att det är mycket svårt för politiker att driva vissa frågor och rösta

igenom vissa beslut eftersom de anses jäviga. Intervjuperson 1 menar även att det under valår

är mer sannolikt att politikerna gör satsningar som ger mer direkta positiva effekter på

befolkningen, något den intervjuade menar beror på att politikerna vill bli omvalda och

eftersom det är befolkningen som väljer vem som blir omvald vill politikerna blidka väljarna.

Vidare menar båda intervjupersonerna att en stor del av kommunens utvecklingsarbete och

fysiska planering kretsar kring näringslivet och att främja ett gott näringslivsklimat.

Fördelarna med det är att det attraherar arbetskraft och leder till etablering av små och

medelstora företag, det lockar även entreprenörer från hela världen “till den lilla kommunen i

Småland” (Intervjuperson 1). Samtidigt menar de att det sker på bekostnad av möjligheten att

utveckla och försköna kulturella aspekter såsom ett stadscentrum. Då näringslivsutvecklingen

till stor del kretsar kring producerande företag, alltså företag som producerar varor och inte

företag som säljer varorna direkt till konsument, skapar det även svårigheter att etablera

butiker och andra handelsställen vilket ses som en brist och därför en svaghet. Vidare

prioriterar kommunen utbyggnaden och etableringen av verksamheter vilket ger mindre yta

och mindre prioritet åt bostäder, vilket ses som en svaghet eftersom det gör det svårt för

individer att bosätta sig i kommunen även om det finns arbetsmöjligheter.

En svaghet som framförs av båda är bristen på bostäder i kommunen. Båda

kommunrepresentanterna menar att en av kommunens främsta styrkor är arbetsmöjligheter

och ett starkt näringsliv, men att bristen på bostäder gör det svårt för de som arbetar i

kommunen att faktiskt bosätta sig inom kommunens gränser. De båda menar även att det

finns möjligheter att bygga bostäder och att det redan är planerat men att det borde ske i ännu

högre utsträckning.

En svaghet som berörs under intervju 2 är att Gnosjös historia med industrier medför att stora

delar av kommunen idag är föroreningsskadade. Det kan därför vara mycket stora eller

attraktiva ytor som inte går att bebygga eller utveckla eftersom det inte är möjligt eller

mycket dyrt att sanera.

41



Kommunen anses även ha starka attraktionskrafter i from av rekreationsmöjligheter,

exempelvis nämns en attraktiv natur och temaparken High Chaparral vilket borde locka

turister. Kopplat till det menar båda att det ligger en svaghet i kommunens arbete med att

marknadsföra sådana kvaliteter och att ökad marknadsföring hade varit positivt för turismen i

kommunen.

Under intervjun framkommer att majoriteten av kommunens ekonomiska resurser idag läggs

på skola, sjukvård och omsorg. Eftersom kommunen inte har så stor befolkning har den även

mindre intäkter än vad den hade haft med en större befolkning, något som intervjuperson ett

menar är avgörande då skatteintäkter från kommunens invånare är kommunens främsta

inkomstkälla.

Strategier och mål

Det är främst en övergripande strategi som framträder i intervjuerna, det är att kommunen ska

växa och göra så hållbart. Båda representanter menar att den övergripande strategin har ersatt

ett flertal mer specificerade strategier som man tidigare jobbat utifrån. Resultatet är en

strategi som anses vara nödvändig men något vag. Under intervjuerna framkommer dock

andra aspekter som kan anses vara strategier. En klar målsättning är att få en ökande

befolkning, något som de intervjuade anser möjligt att uppnå med hjälp av främst två

strategier. Den första strategin är att bygga fler bostäder, vilket man har börjat göra, för att

göra det möjligt för de som arbetar i kommunen att även bosätta sig där. Den andra strategin

är att få fler butiker att etablera sig och på så vis öka servicen i kommunen. Den andra är

dock ingen strategi som kommunen aktivt arbetar med utan snarare en strategi som de

intervjuade identifierar som nödvändig för befolkningstillväxten. Andra strategier som

identifieras är ökad marknadsföring av kommunen, exempelvis vilka rekreationsmöjligheter

som finns.

Vad gäller strategier kopplat till näringslivet lyfts främst det nära samarbetet mellan kommun,

invånare och näringsliv fram. Man ger näringslivet stor uppmärksamhet och prioritet.

Samtidigt gör kommunen insatser för att länka samman näringslivet med studerande och

skolor för att försöka tillgodose ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft, något som lyfts

fram som en svårighet av intervjuperson 2 då många studerande flyttar från kommunen och

det är svårt att attrahera kompetent arbetskraft till kommunen.
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Under intervjun frågades även om de intervjuade anser att strategierna är lämpliga för den

utveckling som de anser behövs och om målsättningarna är rimliga. Båda är eniga om att de

mål som satts upp är uppnåbara och menar att arbetet för att bygga bostäder redan är på gång,

vilket enligt dem borgar för att befolkningen ska öka de kommande åren. Att kommunen ska

växa hållbart anses som ett mer abstrakt mål men båda menar att kommunen har ett utbrett

hållbarhetsarbete som är fungerande.

6.2.2 Högsby

Det som redovisas under denna rubrik är utvalda svar på utskickade frågor från

kommunfullmäktige i Högsby, för det fullständiga svaret se bilaga 5.

Kommunen i dagsläget

Kommunen idag brottas med en minskande befolkning se om dessutom blir allt äldre.

Ekonomin känns rätt ok mycket tack vare statliga pengar.

Så viktigast är att försöka vända befolkningsutvecklingen. Vi försöker via kommunala

bostadsbolaget bygga ca 15 nya lägenheter årligen, företrädesvis marklägenheter för att skapa

modernt boende och få lite rotation på husmarknaden. Kan en äldre husägare släppa sin villa

för en nyinflyttad familj har vi bingo.

Vi skulle önska ytterligare företagsetableringar då vi är en utpräglad pendlarkommun.

Styrkor och svagheter

Styrkor är vår närmiljö med natur och fungerande basservice.

Svagheter är näringslivsutveckling och arbetstillfällen.

Strategier
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Nytt omtag vad gäller näringsliv. Ny resurstillskott vad Näringslivsansvarig och nära

samarbete med företagsorganisationen samt satsning på att marknadsföra markområden för

natursköna byggklara tomter.

Detta är ju i och för sig nygamla strategier men med nya medarbetare och intressenter bidrar

vi lite framgång.
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7. Analys

I detta avsnitt analyserar jag resultatet som framkommer utifrån dokumentanalyserna och

intervjuerna, samt besvara frågeställningarna som ställs i avsnitt 2. Analysen är uppdelad i

fyra delar där de tre första diskuterar och försöker besvara frågeställningarna. Den fjärde

delen berör mina egna reflektioner och viss kritik mot kommunernas strategier.

7.1 Arbetar Gnosjö respektive Högsby med tillväxtbaserade eller anpassningsbaserade

strategier vad gäller befolknings- och näringslivsutvecklingen?

Utifrån det som står i avsnitt 4.2 redogörs för några avgörande kriterier och skillnader mellan

anpassningsbaserade strategier och tillväxtbaserade strategier (se specifikt figur 1 & 2). Med

hjälp av det som presenteras i avsnitt 4 försöker jag besvara frågeställningen för respektive

kommun.

7.1.1 Gnosjö

De exakta strategierna och målen som Gnosjö kommun arbetar med presenteras i avsnitt

6.1.1 och 6.2.1. I detta avsnitt analyseras strategierna övergripande och sammanfattat, jag

kommer därför inte diskutera var och en av strategierna i analysen.

Utifrån intervjuerna och översiktsplanen är det tydligt att Gnosjö kommun idag har en

huvudsaklig strategi, nämligen att Gnosjö kommun ska växa och ska göra det hållbart. Det

framkommer även i intervjuerna att man tidigare jobbat utifrån ett betydligt större antal

strategier med tydligare avgränsning och indelning för olika delar i utvecklingsarbetet men att

man lämnat dessa till fördel för en mer övergripande, huvudsaklig strategi. Mer ingående

strategier är dock möjligt att identifiera utifrån översiktsplanen.

Utifrån teorin så är det tydligt att grunden för en tillväxtstrategi är att den har som syfte att

leda till tillväxt, alltså en ökande befolkning eller ökad etablering och utbyggnad av

näringslivet och verksamheter. Utifrån både intervjuerna och översiktsplanen för Gnosjö

kommun är det tydligt att Gnosjö kommuns huvudsakliga strategi är en tillväxtstrategi. I

översiktsplanen står det bland annat att “Den övergripande strategin för Gnosjös utveckling är

att kommunen ska växa, både vad gäller befolkning och antalet etablerade företag” (Gnosjö
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kommun, 2015, s.7) och båda kommunrepresentanterna för resonemang med liknande

betydelse. Bland annat påstås att “vi jobbar egentligen utifrån en strategi, och det är att vi ska

växa hållbart” (intervjuperson 2). Den övergripande strategin syns även i de delar av

översiktsplanen som berör befolkning och näringsliv. Majoriteten av de strategier som lyfts

fram i översiktsplanens avsnitt om befolkning, bebyggelse och näringsliv har som

målsättning att främja en befolkningsökning eller att stimulera befintliga företag att växa och

nya företag att etablera sig.

Vidare kan man se i figur 2 att tillväxtstrategier innebär satsningar som stöd till

platsmarknadsföring, entreprenörskap, företagsklimat, investeringar och besöksnäring som

syftar till att skapa tillväxt och öka arbetstillfällena. I framför allt översiktsplanen finner man

strategier som syftar till sådant stöd både vad gäller befolkning och näringsliv. I

befolkningsdelen finner man för platsmarknadsföring exempelvis strategier som

“Marknadsföring av kommunen som etablerings- och bostadsort.” (Gnosjö kommun, 2015, s.

24) och i näringslivsdelen finner man strategier som “Profilering av Gnosjöregionen som en

unik plats för företagande.” (Gnosjö kommun, 2015, s.92). Vidare ser man i strategierna för

näringslivet klara satsningar på entreprenörskap och företagsklimat där det bland annat

nämns att man ska arbeta för att bevara ett bra näringslivsklimat, ge stöd till de som vill starta

nya företag och särskilt till företag som vill starta upp inom tjänstesektorn. Man vill även se

till att attraktiva ytor för verksamheter värnas (Gnosjö kommun, 2015, s.92–96).

Även satsningar på besöksnäring återfinns i översiktsplanen. Exempelvis ville Gnosjö till år

2020 fördubbla omsättningen av turister och göra regionen till en av de attraktivaste vad

gäller industriturism i Skandinavien (Gnosjö kommun, 2015, s.94). Även i intervjuerna lyfts

sådana faktorer fram. Båda de intervjuade menar att Gnosjö behöver en ökad

platsmarknadsföring och att kommunen har attraktiva turistmål som man arbetar för att

främja och hjälpa.

I översiktsplanen syns även tecken på anpassningsstrategier, bland annat står det att man vill

ha “Ett mer specialiserat samarbete med grannkommuner och regioner ska utvecklas.”

(Gnosjö kommun, 2015, s.96) och

“För att skapa bra förutsättningar till fördjupad samverkan ska kommunen bidra och delta i

olika sammanhang där förutsättning för vidareutveckling kan ske” (Gnosjö kommun, 2015,

s.96).
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Enligt Syssner (2014) (se figur 1 & 2) är en del i anpasningspolitiken ett ökat samarbete med

grannkommuner och civilsamhälle och strategier som syftar till att öka ett sådant samarbete

kan utifrån det anses vara anpassningsstrategier. Ser man däremot till övriga strategier tycks

Gnosjös mål med sådana samarbeten vara att främja tillväxten och om det egentligen kan

klassas som anpassningsstrategier är därför tveksamt då syftet med en anpassningsstrategi ska

vara att anpassa kommunens verksamhet efter rådande förutsättningar snarare än önskade

framtida utveckling.

En annan intressant aspekt är att ett flertal av strategierna återfinns för både befolkning och

verksamheter. Ett tydligt exempel är att man vill erbjuda attraktiva boendemiljöer, något som

nämns både som strategi för befolkningsutvecklingen och näringslivsutvecklingen. Det visar

på att strategierna för de olika områdena hänger ihop. Genom att erbjuda attraktiva

boendemiljöer kan man troligtvis öka befolkningen och samtidigt öka möjligheten att

attrahera kvalificerad arbetskraft.

Under den ena intervjun framkommer även en betydande faktor som inte identifierats i teorin,

nämligen politikernas enskilda vilja och handlande. Eftersom det är kommunens invånare

som väljer vem som får sitta på vilka poster och vem som får politisk makt är politikerna

även benägna att göra satsningar på den egna befolkningen, särskilt vid valår. Resultatet blir

att det under vissa perioder kan antas bli ett ökande politiskt intresse för anpassningsstrategier

där mänskligt välbefinnande hos befolkningen sätts i fokus för att främja politikernas chanser

i val. Att satsa på tillväxtstrategier i sådana perioder är troligtvis inte lika attraktivt då sådana

i ett kortsiktigt perspektiv inte är lika givande för enskilda individer. Exempelvis om man

jämför utökade bostäder för att locka nya att flytta in mot att exempelvis satsa på redan

befintlig infrastruktur för att glädja redan befintlig befolkning. De nya bostäderna lockar

troligtvis inte individer som redan kan rösta och bostäderna är troligtvis inte heller klara i

sådan tid att det hinner komma fler röstberättigade till kommunen. Exempel på sådana

satsningar framkom under intervjuerna då de menade att man såg ett ökat politiskt intresse för

att utveckla exempelvis förskolor, skolor och kulturbyggnader under det senaste valåret.

Slutsatsen som kan dras är att Gnosjö kommun till övervägande del arbetar med

tillväxtstrategier, även om ett fåtal anpassningsstrategier potentiellt finns, och precis som

Syssner (2014) menar att många kommuner saknar långsiktiga anpassningsstrategier tycks
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även Gnosjö kommun göra det, även om man upplever en minskande befolkning.

Befolkningen förväntas dock öka och näringslivet är mycket välmående. Behovet av

långsiktiga anpassningsstrategier kan därför diskuteras. Det enda som är säkert är att

kommunen arbetar efter en förväntad tillväxt trots att en stor del av faktorerna som påverkar

tillväxten kan antas ligga utom kommunens kontroll.

7.1.2 Högsby

De exakta strategierna och målen som Högsby kommun arbetar med presenteras i avsnitt

6.1.2 och 6.2.2.  I detta avsnitt analyseras strategierna övergripande och sammanfattat, jag

kommer därför inte diskutera var och en av strategierna i analysen.

Utifrån översiktsplanen framgår det att Högsby kommuns övergripande strategier är att

samverka, samarbeta och nyttja de styrkor som kommunen redan besitter samtidigt som man

inte ska låta meningsskiljaktigheter hindra utvecklingen utan snarare se sådana som

drivfaktorer. Utifrån figur 2 står det klart att anpassningsstrategier innebär åtgärder som

främjar samverkan mellan kommun, grannkommuner och civilsamhället. Högsby kommuns

övergripande strategi tycks följa det spåret då man vill se en ökad samverkan där alla parter

som vill vara med och driva utvecklingen ska ges möjlighet att delta (Högsby kommun, 2012,

s.17).

Samtidigt som kommunens övergripande strategier tycks vara anpassningsbaserade har

kommunen tillväxtstrategier som lyfts fram i både i befolkningsavsnittet och

näringslivsavsnittet i översiktsplanen. Både i översiktsplanen och i intervjun med

kommunfullmäktiges ordförande framgår det tydligt att kommunens främsta mål är att öka

kommunens befolkning och antalet verksamheter. För befolkningsutvecklingen har man

tillväxtbaserade strategier såsom “Högsby kommun ska aktivt verka för att öka inflyttningen.

Befolkningen i kommunen ska vara goda ambassadörer för sin kommun.” (Högsby kommun,

2012, s.56) och “Kommunen ska ha en god planberedskap för framtida markbehov. Boende

på landsbygden underlättas och utvecklas, attraktiv mark, exempelvis i strandnära lägen, ska

pekas ut för boende.” (Högsby kommun, 2012, s.56). Befolkningsavsnittet har även ett flertal

strategier som tycks vara anpassningsbaserade bland annat står det att “I syfte att få nöjda

kommuninvånare ska medborgarundersökningar användas för att utvärdera och planera

kommunens verksamheter. “ (Högsby kommun, 2012, s.22) vilket i likhet med det Syssner
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(2014) skriver om samverkan med civilsamhället bör ses som en anpassningsåtgärd. Även

Schatz (2010) menar att planerare i anpassningsarbete måste prioritera medborgardeltagande.

Kommunen verkar även lägga stor vikt vid att göra kommunen attraktiv och säker att bo i,

exempelvis har kommunen åtgärder som syftar till att kontrollera radon i bostadshus och

luftföroreningar för att undvika skada på hälsa, natur och kultur. Sådana strategier kan ses

både som anpassningsstrategier och tillväxtstrategier beroende på vilka mål de avser att

uppfylla. Utifrån översiktsplanen är målsättningen att befolkningen ska öka men även att

erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö för kommunens nuvarande invånare. Jag vill

därför påstå att de strategierna därför kan klassas som både anpassningsbaserade och

tillväxtbaserade.

Vad gäller näringslivet finner man främst strategier som syftar till att främja tillväxten,

exempelvis vill man göra det möjligt för företag att etablera sig i kommunen och för

befintliga företag ska det vara möjligt att expandera. Man vill även planlägga mark som kan

vara attraktiv för industrier och se en ökad marknadsföring av turistattraktioner och

turistnäring (Högsby kommun, 2012, s.25 & 102). Man kan i näringslivsstrategierna se att

tillväxtbaserade åtgärder enligt figur 2 återfinns då de berör ökad marknadsföring, satsningar

på turistverksamhet och ett bättre företagsklimat som syftar till att främja tillväxt i

näringslivet.

Slutsatsen som kan dras är att Högsby kommun i sitt utvecklingsarbete för befolkning och

näringsliv arbetar med både tillväxt- och anpassningsstrategier. Likt de kommuner som

Syssner (2014) behandlar har Högsby en målsättning som kretsar kring tillväxt men har i sitt

utvecklingsarbete implementerat ett flertal anpassningsåtgärder. Den långsiktiga

målsättningen är tydlig och kommunen vill se en ökande befolkning och fler verksamheter.

Kommunen tycks dock ha insett att det kan vara svårt att uppnå den önskade

befolkningsökningen och har i sitt arbete börjat implementera anpassningsbaserade åtgärder

med syfte att göra kommunen attraktiv för både befintlig och potentiell ny befolkning.

Strategierna präglas av ökat samarbete med andra aktörer såsom grannkommuner,

civilsamhälle och verksamhetsutövare, samt att göra den kommunala miljön attraktiv och

säker att bo i för både nuvarande och framtida befolkning.
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7.2 Vilka utvecklingshinder kopplade till befolkningsutveckling och

näringslivsutveckling arbetar kommunerna med?

7.2.1 Gnosjö

Återkopplat till det Syssner & Fredriksson (2021) skriver om utvecklingsproblem i

näringslivet kan man identifiera ett antal utvecklingsproblem som utgör utvecklingshinder i

Gnosjö kommun. Till att börja med kan ett kännedomsproblem identifieras utifrån det som

framkommit under intervjuerna. Kännedomsproblem, som presenteras i avsnitt 4.1, innebär

en bristande kunskap om kommunen hos utomstående som inte bor eller verkar i kommunen.

I båda intervjuer med representanter från Gnosjö kommun nämns det att kommunen har

kvaliteter som inte marknadsförs tillräckligt och därför är det svårt för både de som bor inom

kommunen och utanför kommunen att veta vad den har att erbjuda. Kännedomsproblemet tas

upp i samband med att diskussionen går in på kommunens turistnäringar, något som även

Syssner och Fredriksson (2021) pekar på då de nämner att kommunerna vill främja

turistnäringen genom att åtgärda kännedomsproblem genom ökad marknadsföring, något som

även återfinns i de strategier som Gnosjö kommun tagit fram.

Till skillnad från kommunerna som Syssner och Fredriksson (2021) berör kan utifrån

föreliggande studie inga direkta bemötande-problem identifieras. Kommunen verkar i

dagsläget ha nära kontakter med näringslivet och prioriterar näringslivets behov i hög

utsträckning. En del strategier berör även det och syftar till att stärka samarbetet mellan

kommun och näringsliv.

I intervjuerna framkommer det även att Gnosjö kommun känner av kompetensproblem, alltså

problem med att få tag i kvalificerad arbetskraft till de verksamheter som finns i kommunen.

Man konstaterar att individer som studerade i högre grad flyttade från kommunen och att det

finns vissa svårigheter i att attrahera kompetent arbetskraft. Strategier för att motverka

kompetensproblem nämns dock och kommunen lägger i sin översiktsplan fram strategier som

kan motverka sådana kompetensproblem. Bland annat finns strategier för att öka

kompetensförsörjningen genom att skapa kontakter med studenter vid högskolor och

universitet. Man kan även finna strategier för den befintliga befolkningen i form av

kompetensutveckling för de som redan arbetar i kommunen eller som behöver ta sig in på
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arbetsmarknaden. Liknande strategier kan även återfinnas i de kommuner som undersöktes av

Syssner och Fredriksson (2021).

Kommunen tycks även i viss mån arbeta med tillgänglighetsproblem då det i översiktsplanen

återfinns strategier för att främja kommunikation i form av digital teknik, kollektivtrafik och

transportmöjligheter både ut mot landsbygden inom kommunen men även för att

sammanlänka kommunen med större orter och grannkommuner.

En intressant aspekt av de problem som Syssner och Fredriksson (2021) nämner är identitets-

och attitydproblem i Gnosjö kommun. Till skillnad från de kommuner som Syssner och

Fredriksson (2021) undersöker tycks Gnosjö kommun och dess invånare ha en mycket positiv

bild av egenföretagande som karriärval. Kommunen har utifrån statistiken (se avsnitt 3.2) ett

mycket högt antal tillverkande företag och ett stort antal mindre företag.

Även ett antal fallspecifika utvecklingshinder kunde identifieras utifrån intervjuerna. I

Gnosjös fall är det främst tre framstående hinder som sticker ut. Det första som nämns i

intervjun är det faktum att kommunen har en stor mängd förorenad mark vilket gör det svårt

att anlägga nya industrier eller bostäder på delar av kommunens mark. Den andra är att

kommunen har för lite bostäder vilket är en nödvändighet för att fler ska kunna bosätta sig i

kommunen. Det tredje påtagliga problemet är kommunens prioritering av näringslivet.

Näringslivsutvecklingen prioriteras enligt de intervjuade högt och konkurrerar därför med

befolkningsutvecklingen. Resultatet blir att strategier och åtgärder som är nödvändiga för

kommunens befolkningsutveckling får stå tillbaka eller trängs undan av åtgärder som istället

riktas till näringslivet. Kommunen satsar även specifikt på producerande verksamheter vilket

gör det svårt för affärer och köpcentrum att etableras på orten, vilket ses som ett betydande

utvecklingshinder av de intervjuade.

Normproblematik är inget som framgått utifrån undersökningen men utifrån det som Syssner

och Fredriksson (2021) skriver är det troligt att det finns i någon grad.

7.2.2 Högsby

Vilka utvecklingshinder som Högsby kommun arbetar med är svårare att få fram då

intervjumaterialet inte är lika omfattande, men ett par problem går att identifiera. Utifrån
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såväl intervjun som dokumentanalysen är det tydligt att det övergripande problemet är att

befolkningen minskat kraftigt de senaste åren. Med en minskande befolkning så får

kommunen ett mindre ekonomiskt underlag och precis som det nämns i inledningen bildar

det en ond spiral där allt mindre pengar måste räcka till alla kommunens åtaganden. Det kan

därför bli svårt att prioritera åtgärder som syftar till att främja befolkningstillväxt och

näringslivsutveckling. Samtidigt har kommunen svårt att attrahera företag och verksamheter

vilket ytterligare gör det svårt att attrahera folk som vill bosätta sig då det saknas

arbetsmöjligheter, vilket skapar en ond spiral eftersom det då inte finns någon arbetskraft.

Vad gäller de problem som identifieras av Syssner och Fredriksson (2021) kan en del av dem

identifieras även i Högsby. Exempelvis framgår det både i intervjun och översiktsplanen att

man vill se en ökad marknadsföring av kommunens kvaliteter vad gäller tillgänglig mark,

naturvärden och turistnäring. Liknande åtgärder återfinns i de kommuner som Syssner och

Fredriksson (2021) studerar då de behandlar kännedomsproblem. Det är därför troligt att

Högsby kommun även arbetar med ett kännedomsproblem.

Även om det inte nämns i intervjun eller översiktsplanen direkt är det även troligt att

kommunen upplever ett visst kompetensproblem. I översiktsplanen framgår det att det främst

är yngre som flyttar ut ur kommunen, vilket kan antas bero på att sådana individer söker sig

till andra orter för att studera eller finna arbete. Resultatet blir att kompetent arbetskraft

flyttar från kommunen utan att återvända och därmed blir det svårt att få in kompetent

arbetskraft i kommunens näringsliv.

Vad gäller bemötandeproblem är det utifrån den information som framkommit svårt att säga

om kommunen upplever ett sådant. Däremot ser man strategier som syftar till att främja ett

ökat samarbete mellan kommun och näringsliv och kommunen verkar intresserad av de

aktörer som finns i det lokala näringslivet. Exempelvis skriver man att man vill “Skapa

förutsättningar för företagande och stimulera de befintliga företagens möjligheter att

expandera och vidareutvecklas. “(Högsby kommun, 2012, s.25).

Tillgänglighetsproblem framgår även i översiktsplanen då det framgår att oproportionella

anslag från staten gör det svårt för kommunen att satsa på infrastrukturen. Det visar att

kommunen upplever problem med att bygga ut infrastruktur som exempelvis
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trafikförbindelser. I de delar av översiktsplanen som undersökts i detta arbete framgår inte

mer rörande tillgänglighet men det är troligt att det återfinns i andra delar av översiktsplanen.

Identitets- och attitydproblem är inte något som tydligt framgått i undersökningen men

jämfört med Gnosjö tycks inte Högsby ha samma företagsanda och Högsby har en mindre

andel företag i kommunen. Något som troligtvis beror på en rad faktorer men identitets- och

attitydproblem kan potentiellt spela en roll i det hela.

Normproblematik är inget som har framgått utifrån undersökningen men utifrån det som

Syssner och Fredriksson (2021) skriver är det troligt att det finns i någon grad.

7.3 Vilka likheter och skillnader finns det i utmaningarna och strategierna i de två

kommunerna?

Vad gäller strategierna som kommunerna använder ser man betydande skillnader. Gnosjö

presenterar i mycket hög grad, nästan uteslutande, tillväxtstrategier när det kommer till

befolknings- och näringslivsutveckling. De få strategier som går att koppla till anpassning

tycks ha som mål att bidra till tillväxten snarare än att anpassa sig efter befintliga

förutsättningar. Högsby i sin tur verkar fokusera på att skapa bra och säkra boendemiljöer, ta

tillvara på befintliga styrkor, involvera befolkningen, samverka med andra kommuner och

stärka redan befintligt näringsliv. Högsby har även ett flertal strategier för att attrahera fler att

bosätta sig, fler företag som vill etablera sig och fler turister. De strategierna är dock inte lika

framträdande som de är i Gnosjö. Ett tydligt exempel på detta är kommunernas övergripande

strategier, alltså strategierna som ska genomsyra allt kommunens arbete. Medan Gnosjös

övergripande strategi syftar till att främja hållbar tillväxt så fokuserar Högsbys övergripande

strategier på att främja samarbeten, samverkan och att nyttja de styrkor som kommunen redan

har, vilket ligger i linje med det som Syssner (2014) klassar som anpassning.

Ser man närmare på de enskilda strategierna så finner man även en hel del likheter i de

enskilda strategierna. För att ge några exempel så kan man se att båda kommunerna vill se

befolkningstillväxt, båda kommunerna har strategier som syftar till att ta tillvara på

kommunernas attraktiva naturmiljö och vill använda den för att locka fler att bosätta sig i

kommunen. Båda vill ha en framsynt planering där attraktiv industrimark planläggs och man

vill förutse befintliga verksamheters expansionsbehov, båda vill ha en omvärldsbevakning
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som kan användas för att stärka det egna näringslivet och man vill ta tillvara och värna om

landsbygden.

Vad gäller utmaningarna är det inte helt enkelt att jämföra kommunerna eftersom underlaget

för Högsby är mindre. Utifrån intervjuerna och översiktsplanerna framgår det att Högsby

arbetar med strategier eller förutsättningar som gör det troligt att kommunen upplever

kännedomsproblem, kompetensproblem, bemötande-problem,

tillgänglighetsproblem, identitets- och attitydproblem. Sådana potentiella problem återfinns

även i Gnosjö. En påtaglig skillnad är Gnosjö kommuns starka företagande och företagsanda

och att kommunen därför inte verkar uppleva en påtaglig identitets- och attitydproblematik.

Man finner även att Gnosjö kommun har strategier som kan användas för att motarbeta

bemötandeproblem trots att kommunen redan i dagsläget har ett nära och givande samarbete

med näringslivet. Att en kommun har strategier som kan användas för att motverka ett

problem eller hinder betyder därför inte att problemet eller hinderna finns, det kan även vara

ett sätt att motverka att sådana uppstår.

Vad gäller fallspecifika utvecklingshinder finner man i Gnosjö hinder som inte kommit fram i

Högsby. Den första är Gnosjö kommuns problematik med förorenad mark. Kommunen har

stora markytor där man inte kan anlägga verksamheter eller bostäder på grund av att marken

är förorenad. Det skapar svårigheter då lämpliga eller attraktiva områden för exempelvis

bostäder eller industrier inte kan bebyggas och därför skapas en viss konkurrens om vad som

kan eller ska anläggas på övrig mark. Resultatet blir därför i många fall att verksamheter

prioriteras över bostäder vilket är gynnsamt för näringslivet men direkt negativt för

befolkningsutvecklingen. Problematiken blir ännu mer påtaglig då kommunrepresentanterna

menar att en av kommunens största hinder för befolkningsutvecklingen är brist på bostäder.

Högsby kommun upplever andra påtagliga utvecklingshinder. Kommunens kraftigt

minskande befolkning utgör ett direkt hinder mot kommunens utveckling. Minskande

befolkning ger mindre skatteintäkter vilket ger upphov till en ond spiral där allt mindre

pengar måste räcka till alla kommunens åtaganden, i sin tur bli det svårt för kommunen att

prioritera åtgärder som syftar till att främja befolkningstillväxt och näringslivsutveckling utan

att dra ner på annan kommunal service. Samtidigt har kommunen svårt att attrahera företag

och verksamheter vilket ytterligare gör det svårt att attrahera folk som vill bosätta sig då det

saknas arbetsmöjligheter, vilket skapar en ond spiral eftersom det då inte finns någon
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arbetskraft. Sådan problematik har inte påverkat Gnosjö lika påtagligt eftersom befolkningen

minskat marginellt och inte lika drastiskt.

En annan intressant skillnad ligger i näringslivet. Medan Högsby kämpar med ett svagt

näringsliv är Gnosjö en av Sveriges industritätaste kommuner. Skillnaden i näringslivet gör

naturligtvis att båda kommuner arbetar med olika strategier för att utveckla näringslivet.

Exempelvis jobbar Högsby med att få fler verksamheter att etablera sig oavsett vilken

verksamhet det tycks röra sig om. I motsats har Gnosjö en mycket stark industri och i

strategierna ingår bland annat satsningar avsedda att främja etableringar av andra

verksamheter som inte bygger på produktion av varor.

7.4. Slutsatser

Slutsatserna som kan dras utifrån analysen är att Högsby i högre grad implementerar

anpassningsstrategier och arbetar med anpassning i kombination med tillväxtstrategier. Man

satsar i högre utsträckning på att göra kommunen attraktiv och säker att bo i. Även Gnosjö

har strategier för att göra kommunen attraktiv och säker att bo i och arbetar i stort sett med

tillväxtstrategier. Kommunerna delar även ett flertal strategier och tycks i många strategier

vilja nyttja liknande kvaliteter, exempelvis naturmiljön för att locka fler till att bosätta sig i

kommunen. Vilket även går i linje med deras gemensamma målsättning att ha en ökande

befolkning och ett välmående näringsliv. Kommunerna tycks även uppleva liknande

utvecklingsproblematik men skillnader återfinns i exempelvis Identitets- och attitydproblem

där Gnosjös företagsanda sticker ut som något alldeles speciellt medan en liknande

inställning till företagande inte kunnat identifieras i Högsby. Det som tydligt framgår av

skillnaderna är att kommunerna trots liknande förutsättningar som glesa

landsbygdskommuner upplever stora utvecklingsskillnader.
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8. Diskussion

I detta avsnitt kommer jag att framföra egna reflektioner och viss kritik mot kommunernas

strategier.

Kommunernas strategier

Vad gäller kommunernas strategier kan man lägga fram viss kritik. Gnosjö kommuns

strategier kretsar nästan uteslutande kring tillväxt och i dagsläget är det inget som pekar mot

att tillväxt är ett orimligt mål. Utifrån intervjuerna framkom det dock att tidigare

befolkningsökningsmål inte uppnåtts och att endast utgå från att tillväxt kommer ske kan i

längden utgöra en svaghet. Som det nämns i inledningen ligger flertalet av de faktorer som

driver tillväxt utom kommunens kontroll och en liten kommun är sannolikt känslig för

omvärldsförändringar, Gnosjö bör därför ha strategier och planer att falla tillbaka på om

prognostiserad utveckling inte uppnås. Det framstår även som nödvändigt att hitta en balans

mellan satsningar på näringslivsutvecklingen och befolkningsutvecklingen. Som det är idag

försvårar vissa aspekter av näringslivsutvecklingen befolkningsutvecklingen och att ge mer

utrymme och ökade strategier för att bygga fler bostäder kan vara nödvändiga.

Vad gäller Högsby kommuns strategier finner man att målsättningen är att uppnå tillväxt i

befolkning och näringsliv. Kommunen tycks däremot arbeta med både tillväxtstrategier och

anpassningsstrategier vilket nödvändigtvis inte är dåligt. Som det nämns i teorin är tillväxt en

önskvärd utveckling men inte alltid möjlig och planerare måste enligt Schatz (2010) i vissa

lägen överge tankar om framtida tillväxt och i stället fokusera på att utveckla samhället för de

som redan befinner sig där. Högsby tycks göra så då målsättningen är tillväxt men flertalet

strategier är anpassningsbaserade. Fördelarna blir att kommunens mer begränsade

ekonomiska resurser kan användas för att upprätthålla en god levnadsstandard i stället för att

göra ouppnåbara satsningar för tillväxt. Nackdelen är att utan satsningar på tillväxt är det

svårt att främja den tillväxt som potentiellt går att uppnå. Att kommunen därför har

målsättningar för tillväxt men implementerar både tillväxtstrategier och anpassningsstrategier

kan ses som positivt och väl förankrat i kommunens verklighet.
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Skillnaden i kommunernas strategier är inte oväntad då Högsby till skillnad från Gnosjö har

ett påtagligt svagare näringsliv och ser en betydligt kraftigare befolkningsminskning. Det

förefaller därför rimligt att Högsby i större utsträckning behöver implementera

anpassningsstrategier medan Gnosjö som har ett välmående näringsliv och en marginell

befolkningsminskning har större utrymme att satsa på tillväxt och att attrahera både en större

befolkning och fler verksamheter.

Under arbetets gång har det även blivit tydligt att det är lätt att tolka utveckling som endast

tillväxt, men det är viktigt att man även belyser det Syssner (2014 & 2018) och Schatz (2010)

nämner med anpassning. Satsningar på den egna befolkningen för att utveckla en mer

välmående och trygg befolkning är också utveckling och utvecklingsstrategier. Sådana

strategier blir framträdande i Högsby kommuns översiktsplan där man kan se hur

anpassningsstrategier eller strategier som riktar sig till att utveckla levnadsstandarden för den

redan befintliga befolkningen i längden kan ses som tillväxtstrategier eftersom trygga

samhällen sannolikt är attraktiva att bosätta sig i. En välmående befolkning kan i slutänden

leda till tillväxt.

Vidare studier

Avslutningsvis går det att konstatera att studien inte bör ses som en heltäckande studie över

alla de strategier och utmaningar som de utvalda kommunerna arbetar med. Studien lyfter

istället fram de huvudsakliga strategierna, med ett fokus på befolkning och näringsliv, för att

visa på att de strategier och problem som identifieras i en större kontext i både Sverige och

globalt även återfinns i de utvalda kommunerna. Studien skapar därför en grund för vilken

vidare forskning i de aktuella fallen kan utgå ifrån och sedan ta ett djupare perspektiv på

utvalda utmaningar och strategier. Vidare forskning kan även göras på kommuner i

närområdet exempelvis GGVV- regionen som Gnosjö tillhör eller kommuner som Hultsfred i

Kalmar län som gränsar till Högsby. För vidare studier är det även lämpligt att undersöka de

utmaningar och strategier som invånare och näringsidkare prioriterar och arbetar med. Denna

rapport fokuserar på det kommunala arbetet, vilket är en stark faktor i den kommunala

utvecklingen men utan näringsliv och befolkning kan inte kommunen driva sin utveckling i

en framgångsrik riktning. Att veta hur näringsliv och befolkning ser på kommunen och

utmaningarna är därför en nödvändig del i utvecklingsarbetet.
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Bilaga 4. Intervjumall:

1. Vem är du och hur länge har du arbetat på kommunen?

2. Kommunen i dagsläget

2.1 Hur skulle du beskriva kommunens situation i dagsläget, främst med

hänsyn till befolkning och näringsliv?

2.2 Vilka är kommunens viktigaste utvecklingshinder i dagsläget?- Vilka

frågor är viktigast för kommunens utveckling?

3. Styrkor och svagheter

3.1 Vad identifierar du som kommunens styrkor- vad är kommunen bra på och

vilka förutsättningar gör kommunen stark?

3.2 Vad identifierar du som kommunens svagheter?

4. Strategier och mål
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4.1 Vilka strategier och mål jobbar kommunen med för att motverka eller

driva utvecklingen i kommunen?

4.2 Finns det direkta strategier för att utveckla befolkningen och näringslivet?

4.3 Är strategiernas genomförande och mål rimliga med hänsyn till tidigare

nämnda styrkor, svagheter och förutsättningar?- Är det möjligt att uppnå

önskad utveckling?

4.4 Vilka direkta hinder finns mot strategierna?

4.5 Har tidigare implementerade strategier fått önskvärd effekt?

Bilaga 5. Svar från kommunfullmäktiges ordförande Högsby:

Hej

Försöker svara på dina frågor på detta sätt, vill du att vi utvecklar det hela får du gärna

återkomma.

1. Jag är inne på min tredje mandatperiod så snart 12 år.

2. Kommunen idag brottas med en minskande befolkning se om dessutom blir allt äldre.

Ekonomin känns rätt ok mycket tack vare statliga pengar.

Så viktigast är att försöka vända befolkningsutvecklingen. Vi försöker via kommunala

bostadsbolaget bygga ca 15 nya lägenheter årligen, företrädesvis marklägenheter för att skapa

modernt boende och få lite rotation på husmarknaden. Kan en äldre husägare släppa sin villa

för en nyinflyttad familj har vi bingo.

Vi skulle önska ytterligare företagsetableringar då vi är en utpräglad pendlarkommun.

3. Styrkor är vår närmiljö med natur och fungerande basservice.

Svagheter är näringslivsutveckling och arbetstillfällen.
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4. Nytt omtag vad gäller näringsliv. Ny resurstillskott vad Näringslivsansvarig och nära

samarbete med företagsorganisationen samt satsning på att marknadsföra markområden för

natursköna byggklara tomter.

Detta är ju i och för sig nygamla strategier men med nya medarbetare och intressenter bidrar

vi lite framgång.
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