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Abstract 

The Swedish regional politics have gone through multiple changes over the years, from an 

accommodating policy to an economic development policy. As an effect, regions now have 

begun to strive towards a faster development than their neighboring regions. The aim of this 

study is to critically review the growth engines in the regions of Värmland and Västerbotten, 

Karlstad and Umeå.  

We have used a broad theoretical base and it has given us our own idea of why growth 

engines are in focus in today's regional planning ideal. Gunnar Myrdal’s theory of how 

development in the cities drains the surrounding lands while Perroux’s theory about growth 

poles says that development in cities has a spillover effect, these two are some of the theories 

that we used.  

The aim has been answered by a quantitative method of statistics acquired from SCB and a 

literature analysis. The statistics are demonstrated in tables and thematic maps created in GIS.  

The literature showed a questionable approach to growth engines where different writers 

discussed pros and cons with the phenomenon. The results of the statistical research showed 

that Karlstad and Umeå relative position has changed from the year 1990 to 2015. On the 

other hand, no rules could be set for which municipality that was most affected by the growth 

in the big cities. The growth engines are dependent on the land around them because of the 

workforce and other services that it can provide, while the country is just as dependent of the 

growth in the city. Though this discussion we claim that it is not well-deserved that the cities 

gets all the attention in the regional planning. 
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Sammanfattning  

Den svenska regionalpolitiken har genomgått flera förändringar genom åren, från en politik 

där regionala klyftor skulle utjämnas till en politik som kretsar kring tillväxt på utvalda 

platser. Som konsekvens har en kapprustning regionerna emellan uppkommit. Syftet med 

uppsatsen är att kritiskt granska regionala tillväxtmotorer med en fallstudie på Umeå och 

Karlstads kommuner.  

Som grund till arbetet har flera olika teorier och tidigare forskningsunderlag studerats och de 

har givits oss goda förutsättningar för att hitta vår egna vinkel inom ämnet. För teoriavsnittet 

har bland annat Gunnar Myrdals teori om hur satsningar i centrum dränerar dess omland 

diskuterats. Som motsättning till Myrdal har Perroux’s teori om tillväxtpoler och hur 

utveckling i centrum sprider sig från centrum till resten av regionen varit användbar.  

Syfte och frågeställningar har besvarats med hjälp av en kvantitativ analys av statistik hämtad 

från SCB samt en litteraturanalys. Statistiken redovisas i form av tabeller och tematiska kartor 

som framarbetats i GIS.  

Litteraturen visade på ett ifrågasättande förhållningssätt där olika forskare diskuterar för- och 

nackdelar med tillväxtmotorer. Resultatet av de statistiska undersökningarna pekade på att 

Umeå och Karlstads relativa position har förändrats mellan åren 1990 och 2015. Däremot 

kunde det inte sättas någon regel för vilka kommuner som påverkades mest av 

tillväxtmotorerna. Tillväxtmotorerna är beroende av den arbetspendling samt de tjänster som 

övriga kommuner bidrar med samtidigt som de andra är lika beroende av den växande staden. 

Därigenom kan det diskuteras för att det inte är rättvist att tillväxtmotorerna får mer fokus 

inom den regionala planeringen. 

 

Nyckelord: Tillväxtmotor, Värmlands län, Västerbottens län, Regional utveckling. 
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1. Inledning  

“Karlstad ska växa som en motor i Värmland. Vi ska inte suga ut resten av länet utan hjälpa 

hela Värmland att växa, och då behövs det ett starkt Karlstad.” - Per-Inge Lidén, Miljöpartiet i 

Karlstad kommunfullmäktige (P4 Värmland 2010)  

“Jag tror verkligen på att vi är kärnan i regionen och utvecklas Karlstad bra så utvecklas 

regionen” - Ulf Johansson, tillväxtdirektör Karlstad Kommun (Kaldal 2017).  

“Jag hoppas verkligen att mina kollegor i de mindre kommunerna i norr inser att Umeå är den 

motor som behövs för att regionen ska överleva.” - Lennart Holmlund, dåvarande 

kommunalråd Umeå kommun (Holmlund 2010).  

“Skulle Umeå vara större, skulle Åsele ha mycket större förutsättningar att växa.” - Lars 

Westin, professor vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (Sveriges Radio 

Västerbotten 2011)  

Citat som dessa finns det många av och dyker upp i media med jämna mellanrum. I många 

regioner anses den större staden vara det som ska se till att hela regionen kan utvecklas och 

växa.  

Vi har valt att skriva om fenomenet då vi båda har ett intresse för landsbygds- och regionala 

frågor och därför kändes temat till vår uppsats som en självklarhet. Att det tillslut blev 

tillväxtmotorer som uppsatsen behandlar förklaras med att vi båda anser att det vore intressant 

att undersöka var fenomen i dagens samhällen uppkommer samt hur de utvecklas. Som citaten 

ovan visar möts vi ofta av beslutsfattares positivitet inför att städerna växer men finns det en 

baksida? Richard Florida (Resten av Sverige 2016) menar i det tredje avsnittet av tv-serien 

Resten av Sverige så lever vi i en värld där platser konkurrerar med varandra och där vinnaren 

tar allt, i en tid där den geografiska ojämlikheten bara förvärras. Florida menar på att någon 

måste rikta blicken mot problematiken och det är det vi vill göra i den här uppsatsen samt 

ifrågasätta fenomenet som har blivit ett självklart positivt begrepp. I och med dagens trender 

och värderingar om tillväxt kommer de regionala klyftorna fortsätta att öka, storstäderna 

växer över sina bräddar utan tanke på framtiden (Müller 2017).  

Uppsatsen kommer förhoppningsvis bidra till att skapa en mer djupgående förståelse kring 

den regionala utvecklingen och dess mångsidighet. Verkligheten är komplex och består av 

flera lager som sammanbinder regioner, samhällen och människor.  
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1.1 Bakgrund 

Nedan presenteras en kort bakgrund kring den politik som varit betydande för den regionala 

politiken idag.  

 

1.1.1 Regionutvecklingens historia 

Den svenska regionalpolitikens generella mål är idag att skapa förutsättningar för och 

uppehålla rättvisa, trygghet och hållbar tillväxt i olika delar av landet. Det var först under 

efterkrigstiden som den norrländska landsbygdens avfolkning uppmärksammades och en 

kommitté tillsattes för att motverka befolknings flyttningen vilket blev starten för de regionala 

rörelser vi har idag. Den regionala politiken uppmärksammades ordentligt under 50- och 60-

talet då det var en allt mer nedåtgående trend med en glesare befolkning på Sveriges 

landsbygder. Det gick desto bättre för landets tätorter som ökade i befolkningsmängd med 8.6 

procent under 60-talet i och med urbaniseringen (Müller 2017). De regionala 

utvecklingsmålen har genomgått många förändringar under åren men det går att se två 

framstående perioder som brukar benämnas som utjämnings- och utvecklingspolitiken. 

Utjämningspolitiken var en regionalpolitik som gick ut på att minska klyftorna mellan olika 

regioner med målet om ett så jämställt land som möjligt. Under 1960- och 70-talen var 

Sverige ett av de länder runt om i Europa som tog flera olika politiska beslut vilka ledde till 

decentralisering, dessa beslut kan delas in i fyra delar. Den första delen var att det skedde en 

förändring av den moderna staten som då skulle avlasta centralstaten. Den andra delen var att 

det ställdes nya kulturella krav där vissa regioner var rädda för att deras identitet skulle bli 

hotad av centralism eller marknadskrafter. Den tredje delen var att det inte existerade någon 

överstatlig politik och då inte heller någon överstatlig regionalpolitiska medel. Den fjärde och 

sista faktorn som bidrog till att utjämningspolitiken fick sitt fäste var den politik som bedrevs 

för mellanregional politik eller solidarisk ekonomisk policy (Gren 2002). Utjämningspolitiken 

gick ut på att hjälpa de utsatta regionerna i landet i hopp om att uppnå en territoriell jämlikhet 

genom skattelindringar och direkta subventioner från statlig nivå, bland annat genom att ett 

utvecklingsstöd till de företagare som ville satsa på sina företag i de utsatta områdena (Müller 

2017). Den moderna svenska regionalpolitiken framkom som motsättning mellan de 

samhällsekonomiska grundprinciper som finns i Sverige och de politiska önskemålen om att 

hela Sverige ska leva, därför har den tidiga regionalpolitiken ett politiserat innehåll där stad 
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ställs mot landsbygd, lokalsamhällets folk mot statstjänstemän och decentralisering mot 

centralisering (Johansson 2013). 

Inom utvecklingspolitiken läggs fokus på att regionerna själva ska lösa allt mer internt då 

regionernas politiska självstyre har expanderat istället för det systemet för budgetar som 

gällde nationellt under åren med den gamla regionalismen. Här har det också blivit fokus på 

ett bottom-up perspektiv och grundar sig i ett flernivåstyre, program tänkande och partnerskap 

mellan region, stat och EU. Utvecklingspolitiken utgår från att det har skett en globalisering 

av ekonomin och att nationalstatens roll har minskat samtidigt som det skett en utveckling av 

en självständig regional identitet och att regionernas dynamik har förändrats inifrån (Gren 

2002). Utvecklingen skedde i samband med att Sverige trädde in som medlemsland i EU och 

efterföljde de regionala förhållningssätt som var rådande, vilket även innebar att svenska 

aktörer fick tillgång till de strukturfonder som utgjorde näst intill en tredjedel av EU:s budget 

(Andersson, Ek & Molina 2012). Utvecklingspolitiken ledde till att den regionalpolitiska 

diskussionen ändrades till att handlade det om hur man bäst skapar tillväxt och livskraft i 

respektive region och får därigenom ett mer marknadsliberal ton. Resultatet av detta blev från 

att ha sett historiskt låga klyftor under slutet av utjämningspolitiken så började klyftorna 

mellan regionerna öka igen, bland annat så var arbetslösheten dubbelt så stor i Norrbotten som 

i Stockholm. Dessa skillnader på regional nivå som uppvisades i slutet av 00-talet ligger på 

samma nivå som de skillnader som vi hade vid förra seklets början och samma nivåer som 

finns internationellt (Müller 2017).  

 

1.2 Problemformulering  

I dagsläget ligger ett fokus på att regioner ska växa och en kapprustning sker mellan platser 

om vem som kan locka de största investeringarna och flest invånare och ofta är det de större 

städerna i regionerna som får ta ett stort ansvar för tillväxten i regionen (Müller 2017). Staden 

ska alltså lyfta regionen och se till att de framgångar som sker i staden även ska smitta av sig 

på resten av regionen, staden ska vara en tillväxtmotor för regionen. Uppsatsen ämnar reda på 

om det uppkommit en skillnad i tillväxtkommunernas relativa andel av förvärvsarbetare idag 

jämfört med tidigare. Innan hade inte tillväxtmotorer en lika central del av regionernas 

utvecklingsstrategier som de har idag och genom studien är förhoppningen att redogöra för 

hur den regionala tillväxten har förändrats i det regionala sammanhanget.  
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1.3 Syfte och frågeställningar:  

Syftet med arbetet är att kritiskt granska fenomenet regionala tillväxtmotorer med 

utgångspunkt i kommunerna Umeå och Karlstad.   

 

Frågeställningar: 

1. Hur har kommunernas relativa position som tillväxtmotorer förändrats i respektive 

region mellan åren 1990 och 2015?  

2. Vad blir effekterna på tillväxtkommunerna samt de övriga kommunerna i respektive 

län av att en plats agerar motor? 

3. Hur beskriver litteratur fenomenet regionala tillväxtmotorer?  

 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Tillväxtmotor 

Definitionen av tillväxt är när det sker en ökning, ökningen kan vara exempelvis ekonomisk 

eller befolkningsmässig (Nationalencyklopedin, Tillväxt). Motor definieras som en kraftkälla, 

en pådrivande kraft eller faktor (Nationalencyklopedin, Motor), tillsammans beskriver 

begreppen de områden som utsetts, eller själv utnämnt sig, till tillväxtmotorer, drivande 

krafter som ska skapa nya möjligheter för resten av länen.   

1.4.2 Region  

En enkel beskrivning av en region är en underställd beslutsfattande administrativ sektion 

under staten. Regionen förekommer enbart i förhållande till något förutbestämt kriterium, 

exempelvis ekonomiska, natur eller kultur kriterier. Det kan även handla om administrativa 

eller politiska regioner som kan ingå i exempelvis en ekonomiskt sammanhållen region 

(Syssner 2012).  

1.4.3 Län  

Län är den officiella centrala geografiska indelningen av Sverige på regional nivå. 

Länsindelningen har sitt ursprung från svensk stormaktstid, även om gränserna sedan dess har 

justerats flertalet gånger genom seklerna. Under 1800-talet växte länens betydelse i landet 

eftersom staten växte och därför skapades det ett större behov av administration (Olausson 

2013).   
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2. Avgränsningar 

Valet att använda Värmland och Västerbottens län kom sig av att de två länen har varsin 

tydligt prioriterad större stad som pekats ut som tillväxtmotor för regionen. Ett argument till 

varför vi valde de två länen var att de båda har varsin stor näring som bidrar till den regionala 

tillväxten. Vi valde exempelvis bort Norrbotten då de ligger längre ut i periferin och dess 

gruvnäring kan eventuellt påverka statistiken i fel riktning och göra undersökningen icke 

generaliserbar mot övriga län i landet. Vi valde att studera två län för att få en mer 

generaliserbar studie som inte enbart visade hur ett län av Sveriges 21 län påverkades av att 

ha en utpekad tillväxtmotor. Valet att använda ekonomisk tillväxt som en grundpelare i 

uppsatsen kommer sig av att medier, statliga myndigheter och regeringen diskuterar en hållbar 

tillväxt i ekonomiska termer och former. I början var tanken att ha ett större årsspann i 

undersökningen, 1970 till 2015 men efter djupare studier av dokument och begränsad data 

avgränsades uppsatsen till åren 1990 till 2015. Under 1990-talet kan en förändring ses från de 

tidigare försöken att utveckla den regionala planeringen och hur det påverkar näringslivet. 

Bedömningen gjordes att det är mer relevant att titta närmare på de åren som den regionala 

utvecklingen. Valet att begränsa oss till nedslag vart femte år gjordes då vi uppfattade 

materialet som att en femårsperiod inte genomgår allt för stora omväxlingar samtidigt som 

tioårsperioder är för stora glapp i tiden.  
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3. Disposition 

I de inledande kapitlen ges en bakgrund till ämnesvalet, en presentation kring syfte och 

frågeställningar samt de avgränsningar som format uppsatsen. Det efterföljs av en genomgång 

kring relevanta teorier och tidigare forskning. I kapitel tre redogörs för vilka metodologiska 

samt empiriska val som ligger till grund för arbetet. I kapitel fyra ges en beskrivning kring de 

två länen som ligger till grund för studien. I kapitel fem redovisas sedan resultatet av studien, 

det innehåller bland annat resultat från den litteraturstudie och statistiska studie som senare 

behandlas i kapitel sex, analys. Analysen behandlar all insamlad data, teori samt tidigare 

forskning som redovisats tidigare i uppsatsen. I kapitlet görs även jämförelser de båda länen 

emellan och diskuterar utfallet. Kapitel sju är där det slutgiltiga resultatet redovisas samt 

avslutande reflektioner redogörs för. Uppsatsen avslutas med reflektioner kring fortsatt 

forskning. 
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4. Teori 

Följande kapitel behandlar de grundläggande teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. 

Teorierna har som uppgift att beskriva och förklara genom antaganden, hur den studerade 

verkligheten ser ut (Patel & Davidson 2011).   

4.1 Tillväxt  

Tillväxt uppkommer inte överallt och inte allt på en gång utan den uppkommer på specifika 

platser, i form av utvecklingspoler, growth poles. Tillväxt sker i olika intensitet som kan 

sprida sig, spillover effect, ut till andra platser via olika kanaler och flöden. Perroux som 

utvecklat begreppet growth poles, menade att en ekonomisk plats består av ett centrum och 

det är därifrån utvecklingen sprider sig. Teorin om utvecklingspoler har under åren fått en 

central roll inom både geografisk- och regional utveckling. Tillväxt framställs i första hand 

som en förändrings- samt en effektiviseringsprocess för exempelvis en ekonomi eller en 

befolkning. Andra forskare har fortsatt utveckla teorin, enligt Walt W. Rostow genomgår 

ekonomisk tillväxt fyra olika stadier under en tillväxtprocess, där samhället börjar som 

traditionellt och övergår till ett moget samhälle där tillväxten accelererar snabbt. Forskningen 

kring ekonomiskt tillväxt tog fart först efter andra världskriget och har under senare år 

inspirerats mer av den amerikanske forskaren D. North. Norths arbete trycker på vikten av 

effektiva institutioners framtoning för tillväxten, då framgångsrika företag i ett område tyder 

på, är en förutsättning för att en tillväxtprocess kan ta fart. Alltså har statens makt inom 

området tappat sin betydelse och bör istället planera för hållbara lösningar inom infrastruktur 

och så vidare som kan gynna etableringen av företag och tillväxt (Darwent 1969). Enligt 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har den regionala politiken 

genomgått flera stadier, från att ha varit en politik med huvuduppgift att lösa regionala 

problem har den allt mer blivit en politik för nationell tillväxt. Politikens uppgift är alltså inte 

att utveckla hela regionen på samma gång, utan att fokusera på utvalda platser där 

utvecklingen är möjligt (Tillväxtanalys 2012).  

Det finns flera olika sätt att definiera och mäta fenomenet tillväxt, det skiljer sig både mellan 

studier men också mellan de svenska myndigheterna. Tillväxt är ett omdebatterat begrepp 

som används i många olika sammanhang vilket lätt resulterar i olika definitioner. Bland annat 

kan tillväxt handla om antingen ha en social eller hållbar utgångspunkt men begreppet 

utveckling har med tiden fått i allt större grad samma betydelse som ekonomisk tillväxt. Den 

ekonomiska tillväxten är relativt lätt att mäta och är av vikt att undersöka eftersom att det är 
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ofta det som används inom beslutsfattandet. Ekonomisk tillväxt kan ha flera olika indikatorer 

såsom företagsamhet, entreprenörskap eller sysselsättningsgrad vilket innebär att denna typ av 

tillväxt ofta handlar om statistisk. När regionala beslutsfattare talar om utveckling utgår de 

ofta från sysselsättningsutvecklingen och i Sverige mäter vi sysselsättning genom antalet 

förvärvsarbetare (SCB 2005, Ek & Tesfahuney 2008). 

 

4.2 Satsningar i centrum dränerar omlandet  

Gunnar Myrdal (1964) beskriver hur centra för handel historiskt sett uppstår på olika platser 

som av en händelse, de kunde likväl funnit platser bättre lämpade för den utveckling som 

skedde i de slumpmässigt uppkomna centran. Myrdal diskuterar även hur det utan större 

svårigheter går att se hur expansiva områden har negativa effekter på omlandet och dess 

invånare. Handel, service, migration och kapital har tendensen att samlas och kan tillsammans 

medföra både positiva och negativa konsekvenser beroende på ur vilken synvinkel fenomenen 

betraktas. Regioner och städer med en uppåtgående ekonomisk tillväxtkurva attraherar 

inflyttare till regionen och staden både från övriga regioner men även från den egna regionens 

landsbygd. Då migration ofta är selektiv, med tanke på migranters ålder, medför fenomenet 

migration att det blir sneda fördelningar i befolkningen. Att bo och arbeta i ekonomiskt mer 

säkra regioner är mer lönsamt då arbetstagarna kan få högre löner och för företag finns en 

säkerhet i att det alltid finns arbetstagare samt en stor marknad. För de platser som inte är 

inkluderade i den ekonomiska tillväxten ökar den regionala obalansen då exempelvis det inte 

finns samma transportmöjligheter som inne i de större tillväxt centrumen. När mindre 

samhällen allt mer står utanför den regionala ekonomiska tillväxten har de mindre chans att 

stå sig i konkurrensen mot andra samhällen. Myrdal (1964) menade alltså på att utveckling i 

städerna sker på landsbygdens bekostnad.  

 

4.3 Centrum - Periferi  

Centrum associeras ofta med begrepp som mötespunkt medan periferi uppfattas som områden 

långt avlägsna från och ofta reglerade av centrum. Begreppen centrum och periferi ställs ofta 

mot varandra med innebörden att belysa de motsättningar som finns dem emellan. Det kan 

handla om ekonomiska eller sociala processer och relationer men även utvecklingsgrad samt 

maktförhållanden. Begreppens spatiala innebörd kan ställas i relation till en distans och 

konsekvenserna som kommer av den distansen, så som makt eller inflytandekonflikter. Ett av 
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koncepten inom centrum - periferi teorin är Milbraths koncept, han menar på att den spatiala 

dimensionen mellan centrum och periferi är social. Centrum erbjuder en närhet genom att 

vara en plats där beslut tas, där interaktioner och kommunikationer sker. Människor som 

befinner sig nära centrum har en geografisk position där de får en självklar plats i närhet till 

politikens beslutfattande för samhället. Han diskuterar relationen mellan samhällets 

hierarkiska ordningar och människors läge gentemot centrum där de med högre status och 

makt är centrum och människor med en lägre status ofta hamnar i periferin. Milbrath erbjuder 

dock ingen definition av centrum men trycker på att en sådan behövs. Centrum-periferi teorier 

är ofta tydliga synsätt på hur geografiska förhållanden är direkt påverkande faktorer för hur 

samhället ska utformas och utvecklas. Relationen mellan centrum och periferi kan även 

betraktas som ett resultat på den konstanta växelverkan mellan geografiska-, fysiska 

egenskaper och samhällsprocesser. Ett exempel är de rumsliga och tidsmässiga egenskaper 

och förhållanden som uppstår mellan orter, landsbygd och centrum, transportmöjligheterna 

dem emellan (Langholm 1971). En region med ett omgivande influensområde kallas för en 

funktionell region då centrum erbjuder arbetstillfällen, service och tjänster som 

influensområdet utnyttjar. Funktionella regioner sammankopplar på så sätt kommuner med 

antingen liknande geografiska egenskaper eller socioekonomiska egenskaper utifrån hur 

pendlings strömmarna sker in och ut från kommunerna (SCB 2010).   

 

4.4 Centralortsteorin  

Under 1960-talet fattade Sveriges politiker beslut kring en ny kommunindelning i landet, som 

grund till beslutet låg Walter Christallers teori, centralortsteorin. Den geografiska teorin går ut 

på att det finns en så kallad centralort som agerar kärnan för regionen med ett brett utbud av 

service och tjänster. Christaller byggde sin utgångspunkt för centralortsteorin på tidigare 

jordbrukssamhällen där byarna bildat ett mönster av hexagoner med en by i centrum av 

hexagonen. Modellen bygger på att det finns olika typer av orter, G-orter (centralorter), som 

har den högsta centraliteten vilket innebär att de är högst i det hierarkiska systemet och M-

orter (marknadsorter) som ligger inom den nedre delen av hierarkin. Området mellan G- och 

M-orterna finns det flera mindre orter som är ordnade efter en alltmer avtagande centralitet. 

Christallers teori bygger på att människorna i samhället är i behov av att införskaffa varor och 

tjänster i den ort som är geografiskt närmast dem och dom erbjuder dessa tjänster, en 

närliggande M-ort. Däremot behöver individerna besöka exempelvis ett sjukhus behöver de ta 

sig till en centralort, G-ort. Enligt modellen finns det alltså ett antal olika orter som på olika 
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nivåer agerar mer eller mindre centralt i ett hierarkiskt system. Förekomsten av perfekta 

hexagoner finns näst intill aldrig att finna i dagens samhällen men tankegångarna lever kvar 

(Sannel 2013). 

 

4.5 Lokala arbetsmarknader (LA-regioner) 

Arbetspendlingen över kommungränser tog under 1970 och 1980 talet fart vilket var en av 

effekterna av det allt mer utbyggda kollektiva nätet samt bilens betydelse för hushållen. 

Pendlingen medförde svårigheter i att beskriva den lokala arbetsmarknadens förhållanden. 

SCB gjorde därför i slutet av 80-talet ett omfattande arbete med att dela in lokala 

arbetsmarknader i självständiga geografiskt avgränsade marknader som begränsades av 

individers dagliga pendling till och från arbetet. Syftet med LA-regionerna var att skapa 

geografiskt sammankopplade områden där arbetsmarknaden i största mån skulle fungera 

oberoende av dess omvärld. För att dela in marknaderna användes olika kriterium, bestämning 

av lokala centra, där det krävdes att 80 procent av kommunens befolkning arbetar inom 

kommunen. Bestämning av övriga kommuners LA-tillhörighet, efter att de självständiga 

kommunerna pekats ut, knyts andra kommuner samman till de som den största 

arbetspendlingen sker till och får då ingå i den LA-regionen. Reglerna kring hur kommunerna 

delas in används fortfarande och genom att behålla samma procentenheter vid indelningen är 

det även möjligt att jämföra dåtidens siffor med dagens. I och med regionförstoringen minskar 

de lokala arbetsmarknaderna men de som finns kvar ökar betydligt i storlek då fler kommuner 

ansluter sig till dem. Arbetspendlingen ökar allt efter orten växer och avtar på liknande sätt 

med avstånd (SCB 2010).  

  



11 
 

5. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av den tidigare forskning som gjorts på ämnet kring 

tillväxtmotorer och regioner. Målet med kapitlet är att skapa en bild det aktuella 

kunskapsläget inom ämnet.  

Hedlund (2017) menar på att urbaniseringen har gått igenom två olika faser, den första fasen 

kom i samband med allt färre arbetare inom jordbruket och att allt fler blev anställda inom 

industrin vilket skedde genom den industriella revolutionen. Under den första fasen av 

urbaniseringen var det många nya orter som skapades eller som växte markant i storlek. 

Under 80-talet gick däremot urbaniseringen in i en ny fas när industrierna började 

nedmonteras och den urbana service sektorn började växa. Fas två innebar att det blev ett 

tydligare fokus på regional urbanisering snarare än den lokala som den tidigare präglas av. 

Områden i periferin tappade därmed ofta den ekonomiska motorn som industrin i många fall 

innebar för platsen och migrationsströmmarna gick därmed till de större städerna och 

landsbygden inom pendlingsavstånd till de stora orterna. Marknadens fokus och den 

ekonomiska makten har skiftats mot urbana centras där resultatet blir att landsbygden har 

tappat sin ekonomiska motor. Därför har landsbygden fått en minskande och åldrande 

befolkning samt en avtagande skatteintäkt. Även om politiker på landsbygden vill att 

avfolkningen ska stagnera är det svårt att förändra det rådande förhållandet. Den teknologiska 

utvecklingen, sociala moderniseringen och globaliseringen bidrar alla till uttömningen av 

rurala områden och därför blir inte landsbygdens återuppbyggnad lätt. Hedlund (2017) menar 

på att genom den kunskapen med att landsbygden inte kommer lyckas komma ikapp de stora 

städerna i och med den ekonomiska situation vi har i dagens samhälle skulle det vara bra att 

ifrågasätta det målet om att alla samhällen ska växa, vilket i dagsläget ses som en självklarhet. 

Bosättningsmönster har i ett historiskt perspektiv varit i en konstant förändring och det är 

meningslöst att försöka hålla fast vid ett speciellt bosättningsmönster från en speciell tid 

(Hedlund 2017).  

Josefina Syssners (2006) avhandling diskuterar två regioner i Europa som ligger i periferin 

och som inte anses vara framgångsrika ur en ekonomisk synvinkel. Hon skriver i inledningen 

att regioner inte längre ses som komplementära delar till landet i stort vilket även 

framkommer i empirin som menar på att staten förlorar allt mer makt till regionernas fördel. 

Globaliseringen, europeiseringen och statens minskande makt är alla tre accepterade processer 

som förskjuter makten till regional nivå och som även gynnar den regionala 

konkurrenskraften som har vuxit fram (Syssner 2006). Avhandlingen visar på att regioner i 
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periferin har en övervägande positiv bild av den rådande världsbilden och regionalism 

eftersom de politiska aktörerna i de undersökta regionerna tenderar att måla upp en positiv 

bild av den samtida världens påverkan på av den regionala nivån. En viktig del i 

regionalpolitiken är sökandet efter erkännande, framförallt som en attraktiv plats och detta 

inte nödvändigtvis kommande från staten. Att erhålla uppmärksamhet från invånare, 

potentiella bosättare, turister och affärsbranschen är kärnan i stämpeln som en attraktiv plats. 

Ekonomisk tillväxt är en av det viktigaste för en region att uppnå men även regional enlighet 

är av en betydande vikt. En region som är enad ses som en ideal region som har goda 

möjligheter till både ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Målet bör vara att alla 

medborgare tillsammans strävar efter samma målbild och sätter meningsskiljaktighet åt sidan 

för det gemensamma, regionala goda (Syssner 2006).  

Malin Rönnblom (2014) diskuterar kring de maktrelationer som medvetet eller omedvetet 

uppstår i samt mellan samhällen. Relationen mellan stad och landsbygd bör förklaras i 

relation till det maktspel som finns däremellan, där staden framställs i en privilegierad 

position i jämförelse till landsbygden. Rönnblom (2014) drar jämförelser till relationen mellan 

män och kvinnor och de maktförhållanden som uppstår där. Likt män-kvinnor relationen är 

samhället uppdelat i maktordningar där effekterna av att en part är i en privilegierad position 

och kan fortsätta vara det på den andra partens bekostnad. Rönnblom (2014) trycker på vikten 

av att komma ihåg att landsbygden är diversifierad, alltså att alla landsbygder inte har samma 

förutsättningar, vi kan inte dra alla över en kam. Det urbana och globala framställs som 

överordnat det rurala och lokala det i sin tur kan förknippas med kvinnlighet. Hon diskuterar 

även om det är landsbygden och dess invånare som bör förändras för att möta de 

förväntningar och krav som finns från staden och politiken eller om det är upp till staden att 

släppa på de begränsade resurser som de åtar sig och fördelar dem mer rättvist mellan stad 

och land. Fördelningen bör politiseras, presenteras i form av motsättningar, där staden och 

dess medborgare inte står kravlösa gentemot landsbygdens underläge. Rönnblom (2014) 

argumenterar även för att dagens politik är reaktiv, att de enbart svarar på de problem som 

finns i samhället med tillfälliga lösningar som i sin tur skapar ny problematik som måste 

lösas. Politiken ska vara de institutioner som inrättas för att hantera våra samhällen. Makten 

kan ses som både något produktivt, något som skapar fenomen, landsbygden “finns” inte utan 

det är något som “görs” till av olika policyers och insatser. Landsbygden består av ett visst 

innehåll vilket förstår med att den är relationell, vissa handlingar är genomförbara och vissa 

inte, alltså landsbygden skapar i relation till våra föreställningar om den och stadens 
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förväntningar. Lika så skapas staden utifrån och i relation till landsbygden där staden blir den 

vinnande enheten i relationen då den representerar tillväxt, framgång och modernitet.     

Fjertorp (2012) tar sitt avstamp i det kommunala perspektivet på befolkningstillväxt och 

problematiserar ämnet bland annat utifrån kommunallagen. Fjertorp (2012) skriver att 

kommunernas huvudsakliga uppgift är att skapa välfärd för de människor som redan bor i 

kommunen och att vidta handlingar som kan innebära negativa konsekvenser för den 

befintliga befolkningen bör ej förekomma. Tillväxt är ofta något som framställs som 

eftersträvansvärt för kommuner då de utan tillväxt anses ha en problematisk situation. 

Effekterna av tillväxt ses som positiva för fortsatta möjligheter att bedriva kommunal 

verksamhet, framförallt då det kan innebära ökat kapital. Ett sätt som har blivit vanligt för att 

mäta lokal tillväxt är befolkningstillväxt eftersom att just det räknas med ska bidra till 

ekonomisk tillväxt. Fjertorp (2012) fortsätter med att kostnaden per invånare i kommunen 

förväntas sjunka med en ökande befolkning och stiga när folkmängden blir mindre. En studie 

på nordamerikanska kommuner visar däremot att utgifterna för kommunal service i en 

kommun som växer i många fall ökar snabbare än vad befolkningen ökar. Det är enbart i 

kommuner som är glesbefolkade som det bör finnas förväntningar på att kostnaden kan 

minska vid en befolkningstillväxt. Uppsatta befolkningsmål kan däremot skapa en 

framtidstro, en känsla av utveckling och möjliggöra att aktörer vågar investera i kommunen. 

Just detta argument kan med all rimlighet ligga inom kommunernas uppdrag eftersom det kan 

skapa nytta för invånarna däremot resonerar Fjertorp (2012) om att det inte finns mycket 

bevis på att det är just kommunens aktiviteter som driver tillväxten. Privata aktörer bör 

snarare ses som den drivande motorn till tillväxt. Fjertorp (2012) avslutar sin artikel med att 

det är svårt att motivera fram ett entydigt svar om kommunerna bör sträva mot 

befolkningstillväxt. Om det ligger i de befintliga invånarnas intresse att öka folkmängden är 

det fullt rimligt att en kommun använder sig av kommunala resurser för att nå 

befolkningstillväxt. När befolkningen ökar i en kommun innebär det att de som redan lever i 

kommuner får dela på de gemensamma faciliteterna med fler människor. 

Olauzon (2010) skriver att det finns en tröghet i stadsutvecklingen som tar sig i form av att 

redan etablerade städer består och att stora städer förblir stora. En förklaring till detta är de 

investeringar som har gjorts i infrastruktur (exempelvis avlopp, vägnät, byggnader) av 

etablerade städer gör dem attraktiva för både arbetare och företag. En annan anledning kan 

vara att redan produktiva platser tenderar locka fler arbetare och kvalificerade arbetare 

föredrar stora städer med hög täthet då de kan erbjuda ett större utbud av kultur och 
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konsumtionstillfällen. Olauzon (2010) menar även på att stora städer i sig är attraktiva. Detta 

resulterar i att tjänstesektorn som har byggts upp i städerna efter industriernas nedrustning inte 

går att exportera utanför städerna och författaren menar på att denna sektor kommer ha en stor 

roll i framtidens samhälle. När en stad växer i storlek är ökad trängsel och pendlingskostnader 

(både i tid och pengar) något som ökar i takt med staden växer men även kriminalitet och 

miljöförstöring har en tendens att öka. Olauzon (2010) argumenterar däremot att städer 

kommer att fortsätta växa så länge nyttan av den överstiger de kostnader som människorna i 

den får betala. 

Städer och tätbefolkade områden tenderar att i oavsett land och statsskick stå för en större 

andel av landets BNP än vad populationen motsvarar och med det sagt blir städernas 

betydelse tydlig. Om politiken väljer att satsa på storstadsregionerna kan det resultera i ökad 

tillväxt och sysselsättning genom en ökat tjänsteinriktad och kunskapsintensiv produktion. 

Samtidigt skriver Olauzon (2010) att optimal tillväxt inte självklart nås genom att hela den 

ekonomiska aktiviteten är koncentrerat till ett område eller en stad. Parallellt med detta tycks 

det finnas en konflikt mellan en jämn regional utveckling och maximal tillväxt. Maximal 

tillväxt kommer att uppnås på de eftersatta regionernas bekostnad. 
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6. Metod  

I avsnittet metod diskuteras bland annat vilka val och begränsningar som gjorts i uppsatsen, 

hänsynstaganden samt genomförande.  

6.1 Metodval och urvalskriterier  

Syfte och frågeställningar har besvarats med hjälp av en kvantitativ analys av statistik 

inhämtad från SCB samt en litteratur-/dokumentstudie för att få en klar bild över den rådande 

utvecklingen i länen samt utvecklingen i de två utpekade tillväxtmotorerna. Det kvantitativa 

metodvalet gjordes då det uppfattades som bäst lämpat för att skapa en generaliserande 

slutsats kring de perifera länen i Sverige. En alternativ metod kallas för kvalitativ metod och 

innebär att intervjuer genomförs med passande personer, exempelvis anställda vid de olika 

kommunerna men då vi ville ha ett större underlag till vår undersökning valdes denna 

metoden bort.  Målet var att hitta data som sträcker sig tillräckligt långt tillbaka i tiden, till 

innan tillväxt blev det centrala i den regionala politiken för att påvisa en förändring i 

utvecklingen. Vi menade på att intervjuer inte kunde ge de bevisen och svaren som vi sökte i 

förhållande till uppsatsens syfte. Kvantitativ data är ting som har eller kan räknas och som kan 

placeras i någon slags numerisk skala, denna typ av metod förknippas även med en deduktiv 

ansats, alltså forskning som prövar en hypotes och drar en logisk slutsats kring vad som bör 

vara gällande för det allmänna. Som forskare inom en kvantitativ metod är reliabilitet eller 

enlighet viktig för att resultatet ska bli jämförbart även att ha en tillräckligt stor urvalsgrupp. 

Motsatsen till deduktiv ansats kallas för induktiv ansats och innebär att forskare drar slutsaser 

från sina erfarenheter, genom att först samla in material och analysera det för att kunna dra en 

slutsats. En jämförelse gjordes mellan de två ansatserna för att välja den rätta och det 

framkom att deduktion utgår från teorier och skapar utifrån dem en allmän slutsats medan 

induktion utgår från observationer och försöker utifrån dem skapa sig en generaliserbar teori. 

Vi kom på så sätt fram till den deduktiva ansatsen (David & Sutton 2016).  

Litteraturstudier samt undersökningar kring den valda statistiken kunde agera både bakgrund 

samt en del av det primära forskningsområdet, vilket vi främst har använt det som. Sekundära 

data är en vanligt förekommande datainsamlings metod inom kulturgeografin (Clark 2005). 

För att orientera oss i ämnet och finna relevant litteratur har vi använt oss av olika typer av 

litteratursökningstjänster, framför allt onesearch som är kopplad till Karlstads 

Universitetsbibliotek, men även vår handledare har varit en bra resurs. Målet med 

litteraturstudien var att fylla i eventuella kunskapsluckor och att hitta de argument som finns i 
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diskursen kring uppsatsen ämne för att sedan kunna väga det mot resultatet av den statistiska 

undersökningen.  

Genom att inhämta data från statistiska centralbyrån (SCB) kunde vi vara säkra på att den 

information vi inhämtat är uppdaterad och stämmer överens med verkligheten. Då vi använder 

oss av data framtagna av SCB, myndigheten som tar fram statistik över den svenska 

befolkningen, kommer den data som används i undersökningen vara tillförlitlig (David & 

Sutton 2016). Med hjälp av observationer, forskning och studier kring en händelse eller ett 

fenomen kan en förståelse införskaffas, den kvantitativa metoden i forma av statistik inhämtad 

data ger en hjälp i att bättre beskriva och tolka resultat och skapa en bättre förståelse av 

innehållet. Det statistiska tankesättet är kritiskt och kan inte enbart sättas in i en formel och 

godtas (Lisper & Lisper 2005). En fördel med valet kring metoden var att kodningen av 

insamlad data kunde ske på ett relativt enkelt sätt genom statistikprogram såsom Excel. 

Kvantitativa metoder lämpar sig bra för undersökningar som täcker in stora mängder data 

samt från flera områden (Eliasson 2013), i och med de stora områden som täcks av uppsatsen 

bedömdes metoden vara relevant.  

Grunden för ett lands utveckling ligger i analyser av all typ av information, för att på bästa 

sätt utnyttja och använda informationen har geografisk informationsbehandlingssystem tagits 

fram. Geografisk information är i denna mening information som kan sammankopplas till ett 

geografiskt läge, så som kartor, satellitbilder samt statistisk data. Geografiska 

informationssystem (GIS) är program som är till för insamling, behandling, lagring, analyser 

och visualisering av geografisk data. Med hjälp av GIS kan analyser kring 

förändringsprocesser och flöden i samhället genomföras, exempelvis studier kring hur 

befolkningen förflyttat sig från vissa punkter till andra över en längre tid visar på en 

förändringsprocess. För att få en så sann bild över processerna används rumsliga samband för 

att avslöja underliggande rumsliga processer, exempelvis miljöförändringar påverkar och 

leder fram till nya förhållanden. Målet med att använda GIS och insamlad data är för att 

kunna erbjuda en så korrekt och sann beskrivning av verkligheten som möjligt (Harrie & 

Eklundh 2013). 

För att på bästa sätt lagra den information vi tagit fram valde vi att använda vektor baserad 

geodata, som bygger upp kartorna i GIS, på grund av vektor strukturens effektiva sätt att lagra 

enskilda objekt. Vektorstrukturen var även bra då den gav oss en helhetsbild av underlaget 

bättre än vad än rasterbaserad datastruktur kunde göra. Genom användningen av vektordata 

var det även lätt att identifiera de olika egenskaperna hos varje attribut och det underlättade 
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när vi la till egen information hos de olika kommunerna i dess punktdata. Vektordata är även 

den struktur som vanligtvis används inom samhällsbyggnad idag då den erbjuder ett mer 

noggrant och korrekt resultat (Eklund & Pilesjö 2013).   

Vi har valt att använda oss av förvärvsarbetare i den statistik som vår GIS-undersökning 

grundar sig på. En förvärvsarbetare är en person som har en löneinkomst eller har deklarerat 

för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året och kan både vara en anställd eller en 

egenföretagare (SCB 2010). Eftersom vår första tanke om att använda oss av ekonomisk 

statistik över kommunerna inte blev till realitet men att vi fortfarande hade som mål att 

undersöka hur det ekonomiskt gick för varje kommun, valde vi förvärvsarbetare. Går det bra 

för ett företag anställer de mer människor och tvärtom och vi menade på så vis att antalet 

förvärvsarbetare i en kommun blev en indikation på hur bra det går för företagen i den 

aktuella kommunen. Statistiken kring förvärvsarbetare är från 1990 och framåt uppdelad 

mellan dag- och nattbefolkning. Dagbefolkningen baserar sig på var förvärvsarbetarnas 

arbetsplats är belägen och nattbefolkningen på deras folkbordförningsadress, skillnaden blir 

alltså var förvärvsarbetare betalar skatt och var företagen registrerar sina arbetare (SCB 2010). 

Vi valde att använda oss av statistik utifrån regionernas dagbefolkning eftersom vi tyckte att 

företagens statistik var mer relevant till uppsatsens ämne, syfte och resultat än 

förvärvsarbetarnas hemadress. Den statistik som har använts i undersökningen var baserad på 

SCB:s RAMS - Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik vilket är den enda källan som är helt 

fullständig över Sveriges arbetsmarknad och arbetspendling. RAMS bygger på administrativa 

uppgifter och är en totalundersökning och är baserad på bland annat folkbokföring och 

kontrolluppgift register (SCB 2010).  

Förvärvsarbetare har varit det mått som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige på 

en årsbasis (SCB, förvärvsarbetare). Regional tillväxt har traditionellt sett delats upp i tre 

komponenter antalet arbetade timmar, sysselsättning och produktivitet som tillsammans 

skapade måttet bruttoregionalprodukt. Måttet har föreslagits av SCB som indikator för 

regional tillväxt, även regeringen använde sig av måttet vid skrivandet av uppsatsen. 

Dessvärre har inte SCB mätt antalet arbetade timmar på regional nivå och därigenom saknas 

statistik om bruttoregionalprodukt som täcker en tillräckligt lång tid för att fylla syftet med 

den här uppsatsen. Sysselsättning eller förvärvsarbetare är ett mått som SCB har tagit fram 

under en längre tid och definitionen av en förvärvsarbetare har varit någorlunda konstant. 

Sysselsättningsutveckling är viktig i bruttoregionalproduktens utveckling och med detta i 

åtanke blev sysselsättning i mått av förvärvsarbetare det mått som vi valde att använda oss av 
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när det kommer till regional tillväxt. Men vi har varit försiktiga med att dra allt för stora 

slutsatser med åtanke på att antalet arbetade timmar och produktiviteten behövs för att få en 

helt skapade bild av regional tillväxt. Det skulle kunna ha varit möjligt att antalet 

förvärvsarbetare har minskat medan de andra två komponenterna har ökat och därför kan den 

regionala tillväxten ha ökat (SCB 2005). 

Genom att omvandla antalet förvärvsarbetare i varje kommun till dess andel av det totala 

antalet i länet har vi gjort vårt resultat mer jämförbart. Urvalsstorleken skiljer sig både mellan 

åren och länen och procenttal möjliggör att vi i diskussionen och slutssatserna kan diskutera 

varje kommuns andel i förhållande till varandra på ett helt annat sätt. För att kunna göra en 

jämförelse möjlig krävs det att den relativa andelen analyseras (David & Sutton 2016). 

Eftersom det totala antalet förvärvsarbetare skiljer sig mellan åren är det svårt att veta om en 

kommun bidrar med mer eller mindre än vad de gjorde året innan, det är detta som 

procentandelen möjliggör. Det var även viktigt för oss att inte lägga för stor vikt vid enskilda 

resultat och specifika siffror eftersom kommunerna har olika befolkningsmängder och därför 

var det inte möjligt för antalet förvärvsarbetare att fördela sig jämnt mellan alla kommuner. I 

vår diskussion kunde vi istället fokusera på en kommuns utveckling över tid och hur den 

förhåller sig till övriga kommuners utveckling.  

 

6.2 Genomförande  

Arbetet inleddes med inläsning av diverse dokument och litteratur kring regionala 

tillväxtmotorer, dess uppkomst och framtoning i dagens debatter. Syfte och frågeställningar 

kunde formuleras först efter att en förståelse för vad som skulle vara intressant att undersöka i 

och med litteraturgenomgången. Litteraturstudien gav oss mer information om hur det ser ut i 

dagsläget kring tillväxtmotorer och efter en genomgång av det funna materialet valdes det 

mest relevanta delarna ut. Den litteraturstudie som finns med i resultatkapitlet är med andra 

ord ett axplock av det vi har läst och den information som vi som författare uppfattar som 

viktig kring ämnet. Denna litteraturstudie har hjälpt oss att i diskussionen av våra teorier, 

tidigare forskning och i den statistiska undersökningen med att komma fram till våra 

slutsatser.  

Under tiden för insamling av litterärt material sökte vi även efter den statistik som krävdes för 

att genomföra undersökningen. Dessvärre var den först tänkta data kring 

bruttoregionalprodukt på kommunnivå inte tillgänglig i de årsspannet som var tänkt för 
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uppsatsen och vi fick tänka om kring hur vi skulle kunna nå syftet med arbetet. Mejl 

skickades till personer på respektive regionkontor men tyvärr var även det en återvändsgränd. 

För att hitta en alternativ väg valde vi att leta efter andra statistikområden som på liknande 

sätt kunde visa på att det sker en utveckling i samband med regionala tillväxtmotorer 

alternativ om de inte har den betydelse som politiken fått det att framstå som. Efter en del 

sökande på SCB:s databas kom vi fram till sökningen Förvärvsarbetare 16+ år med 

arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter region och år, och kunde efter den data 

som fanns registrerad, läsa ut hur stor del av den totala regionala näringslivstillväxten som 

varje kommun bidrog med. Utifrån de siffrorna gjordes varje kommuns bidrag om till 

procentenheter, detta för att få en klar bild över den exakta utvecklingen över tid och för 

lättare jämförelser de olika kommunerna emellan. Statistiken räknades ihop och 

sammanställdes i tabeller, för att göra den mer lättöverskådlig markerades negativ utveckling 

med rött, positiv utveckling med grönt samt en stillastående utveckling med blått.  

Efter sammanställningen av all statistisk data inleddes sökningen av georefererad data som vi 

sedan kunde använda för att skapa en karta i GIS. Lantmäteriets öppna dataportal var till stor 

hjälp och där fick vi den information vi behövde, vilket innehöll en Sverigekarta innehållande 

information kring län och kommuner samt en terrängkarta över landets vattendrag. 

Informationen lades över i Arc Map, GIS och kunde sedan bearbetas till olika tematiska 

kartor. Vi valde att framställa fyra kartor för respektive region, två med utvecklingen i antalet 

förvärvsarbetare och två med den procentuella utvecklingen vilket gjordes för att på tydligast 

sätt visa på en förändring över tiden. I kartornas teckenförklaring börjar inte det lägsta 

intervallet (indelningen av mängden förvärvsarbetare per kommun) med noll, i GIS var det 

inte möjligt att ändra den lägsta siffran och inte heller den högsta utan de är baserade på de 

talen som kartan visar. I teckenförklaringen syns därmed det lägsta respektive det högsta talet 

som kartan bygger på. Antalet färger som valdes till kartorna blev fem, för att få en variation i 

nyanserna som fortfarande skulle vara synbara. Västerbottens kartor över antalet 

förvärvsarbetare har dock sex stycken färgintervaller, detta på grund av skillnaden mellan 

högsta och lägsta var större där än i Värmland. För att kunna framställa kartorna krävdes att 

informationen kring förvärvsarbetarna kompletterades till informationen i GIS vilket gjordes 

manuellt.  
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6.3 Metod- och källkritik 

Under uppsatsens gång har flera infallsvinklar diskuterats, vilket ledde till att även metoden 

ifrågasattes. Valet att använda sekundärdata grundades på den stora mängd data som krävdes 

för att genomföra granskningen. Vi har använt oss av både statistisk- och litterär sekundärdata 

för att få en bredd i arbetet, dock var materialet något åt det negativa men det bedömdes vara 

relevant då uppsatsens syfte är att kritiskt granska fenomenet tillväxtmotorer. Som i 

beroendekriteriet (Thurén & Strachal 2012) jämfördes källor och dess information för att få 

den mest verklighetstrogna sidan av fenomenet.  

Användningen av GIS gav en klar överblick av den insamlade geografiska data vi fått fram, 

viktigt att komma ihåg enligt Harrie och Eklundh (2013) var; för att en bearbetning i GIS kan 

kräva mer färdigheter och kunskaper än vad vi besatt under den aktuella tiden, för att 

undersökningen ska vara validerad. För att den undersökning i GIS ska anses vara korrekt bör 

aktuell data vara baserad på korrekt kunskap som ett resultat av mer djupgående studier.  

En del av den litteratur som använts under uppsatsen är skriven tidigare än 2000-talet, vilket 

medför en viss osäkerhet i om materialet fortfarande är relevant. Det finns en viss komplexitet 

kring tidsåldern på källor, Thurén och Strachal (2012) beskriver hur ju färskare en källa är 

desto mer ökar sannolikheten till att den är tillförlitlig samtidigt som det finns källor som över 

tiden har vunnit mer tillförlitlighet. Tack vare att vi använde oss av de äldre källorna har vi 

fått med text som de tongivande forskarna inom ämnet har skrivit vilket vi värdesatte då deras 

teorier är lika aktuella idag. En del av de teorier som har använts i uppsatsen är gamla men har 

varit viktiga för regionalpolitikens utveckling och därför valde vi oss att ändå använda oss av 

dem. Vi gjorde valet att ta med litteraturen då den gav en grund till tankegångarna om 

uppstarten för tillväxtmotorer, exempelvis Gunnar Myrdals (1964) bok Economic theory and 

under-developed regions som behandlar tillväxtmotorers dränering av dess omland. Boken är 

skriven 1964 men gav en klar inblick i det ifrågasättande som fanns till den regionala 

politiken under 60-talet. I och med det stora års-spann som uppsatsen behandlar ansågs äldre 

dokument och litteratur ge en validitet till arbetet.  

Genom att använda oss av dagbefolkningen i vår undersökning fick vi även med de som 

pendlar över kommungränserna till arbete. Vi var samtidigt medvetna om att antalet som 

pendlar inte framkommer i vår undersökning men till uppsatsen var det viktigt att statistiken 

även omfattade pendlarna då vi ville ta reda på hur mycket varje kommun bidrog till länet. 

Det fanns en risk att resultatet blev missvisande om de som pendlar räknades till deras 
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bostadskommun istället. Det kan ses som problematiskt att vi inte fick reda på hur många som 

pendlar men samtidigt var det inte ett fenomen som vi hade som mål att undersöka i denna 

studie. Genom att jämföra statistiken över dag- och nattbefolkningen i respektive län kunde vi 

ha tagit reda på hur många det var som pendlade, men på grund av tidsbrist fanns det inte 

utrymme för detta. Arbetsplatsens geografiska läge var viktigare för denna undersökning än 

vad pendlingen var och därför valdes det bort.  

Förutom att använda oss av förvärvsarbetarstatistik kunde vi ha utvecklat uppsatsen och 

använt oss av statisk över befolkningsutveckling och då med hjälp av att studera kohorter på 

hur personer i vissa åldrar rört sig geografiskt över sin livstid. Med hjälp av den typen av 

statistik kunde vi ha fått reda på hur respektive läns befolkning har påverkats av satsningarna 

på tillväxtmotorer men de flesta är redan överens om att städerna växer och därför valdes 

denna typ av statistik bort. En annan möjlig undersökning hade varit att studera antalet företag 

i respektive kommun och på så sätt kunna utläsa någon typ av förändring sedan den regionala 

politiken började fokusera sig på tillväxt. Vi ansåg dock att det kunde ha varit svårt att 

jämföra antalet företag i kommunerna och mellan åren då antalet företag inte säger någonting 

om antalet anställda.  

En upptäckt vi gjorde var kring vilka felmarginaler som uppstår när den avslutade uppsatsen 

skulle skrivas ut, den kräver en utskrift i färg för att inte tappa betydelsen i tabellerna samt 

kartorna. Innehållet bygger på färgkoder vilket innebär att utan dem är det svårt att utläsa 

resultatet av undersökningen.  

 

6.4 Etiska aspekter  

I uppsatsen valdes det att inte ha med några uppgifter om specifika företag eller personer, utan 

enbart den samlade offentliga informationen som SCB ger ut. Under analyserna av den 

statistiska datan är de som omfattas av undersökningen konstant anonyma, då vi som 

skribenter inte har tillgång till några personuppgifter från datan är risken liten att specifika 

individer eller grupper hängs ut av misstag. Däremot har de som bidragit till de 

sammanställda värdena, som vi har med i vår undersökning, inte haft någon möjlighet att 

acceptera det som vi har använt oss av och det är där som etikens problematik kommer fram. 

David och Sutton (2016) menar dock på att så länge det inte går att identifiera vilka individer 

som ingår i undersökningen, kan det vara okej att inte ha deras samtycke. Eftersom det inte är 

individerna eller företagen i sig som vi vill studera utan ett fenomen i samhället finns det 
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ingen vikt vid på enskilda aktörer utan de behandlas i grupp utifrån deras geografiska plats 

(kommun). 

En allmän tanke som funnit med oss under skrivande av uppsatsen var respekten för den 

vetenskapliga kunskapen och sakligheten, Blennberger (2011) poängterar vikten av att vara 

öppen inför sin egen okunskap och att hitta nya ingångar till ett ämne som inte tidigare varit 

av intresse. Det fanns även vikt av att vara öppen för en demokratisk inställning där 

jämförelser och samstämmighet mellan åsikter och källor kunde göras för att hitta den väg 

som kändes mest aktuell och riktig. Som skribent och samhällsvetare är det viktigt att vara 

opartisk, respektfull samt ärlig för att få ett etiskt korrekt förhållningssätt till sin text 

(Blennberger 2011).   

 

6.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär hur väl data stämmer överens med verkligheten, då vi har använt oss av data 

från SCB som tar in statiskt för hela Sverige så menar vi på att det är så nära verkligheten som 

vi kan komma. I hopp om att få en bättre generaliseringsgrad i undersökningen har vi valt att 

analysera två län med varsin tillväxtmotor för att lättare se samband och kunna dra relevanta 

slutsatser. Resultatet från denna undersökning är generaliserbart på regioner i Sveriges 

periferi med en tillväxtmotor och kommer därför inte nödvändigtvis vara applicerbart på 

regioner i landets centrum (David & Sutton 2016). Reliabilitet, pålitlighet, beskriver en 

undersöknings precision, exempelvis ger upprepade undersökningar samma resultat eller inte 

(Lisper & Lisper 2005). I och med användningen av statistik data kan vår undersökning 

genomföras av andra och de bör då få ett liknande resultat.  
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7. Värmland och Västerbotten fallstudie  

Nedan följer en genomgång kring de två länen som uppsatsen är baserad på.

 

Bild 1. Värmlands (gul) och Västerbottens (blå) läns placering i Sverige, med antalet 

kommunindelningar inom varje län.  
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7.1 Värmlands län  

 

               Bild 2. Värmlands kommuner. 

Värmland är ett län i västra Sverige med totalt 16 kommuner och täcker en yta på 17 519 

kvadratkilometer. I Värmland bor det ungefär 281 000 människor vilket innebär att det bor 16 

invånare per kvadratkilometer och är därmed ett av Mellansveriges mest glesbefolkade län. 

Befolkningen är dock ojämnt fördelad då 76 procent av invånarna bor i länets tätorter. 

Värmlands näringsliv präglas mycket av skogs- och stålindustrin men under modern tid har 

även tjänste- och servicesektorn fått en betydande roll. Europaväg 18 och Nordvästra 

stambanan går rakt igenom länet, det finns även förbindelse med tåg söderut via Göteborg. 

Residensstad och största stad i länet är Karlstad (Regionfakta 2018a och 

Nationalencyklopedin, Värmland). Värmland har även gräns mot Norge och det sker ett stort 

utbyte över gränsen, både av arbete och av varor i form av gränspendling och -handel (Olsson 

et al. 2011).  

Värmlands regionala utvecklingsstrategis övergripande mål är att hitta hållbara vägar till 

tillväxt och utveckling, planen innehåller även 33 mätbara mål framtagna av 

regionfullmäktige, som ska vara uppfyllda år 2020. I visionen beskrivs det hur Karlstad, som 
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länets största stad, bidrar till en utveckling i hela länet och hur länets landsbygd präglas av 

driftighet och styrka. Skogsnäringen samt pappersindustrin är en framgångsrik industri i 

Värmland som är delaktiga i hela kedjan från råvara till färdig produkt. Idag bor cirka en 

tredjedel av Värmlands befolkning i Karlstad och staden är under ständig utveckling med 

goda karriär- och utbildningsmöjligheter med Karlstads universitetet som en dragningskraft 

av unga. Karlstad är även en eventstad där idrott och kultur tar plats och är med och skapar ett 

attraktivt Karlstad. En utmaning som strategin lyfter handlar om att stärka Karlstads roll som 

tillväxtmotor för hela länet, även landsbygden. Karlstad ska öka sin attraktionskraft som ska 

bidra till att fler människor väljer att flytta till länet. Ytterligare en utmaning är att 

vidareutveckla möjligheterna att ta fram attraktiva boenden på landsbygden då det idag sker 

en utflyttning från landsbygd till större samhällen. Strategin lyfter att Karlstadsregionen är 

beroende av övriga länet och vise versa för att nå en jämt tillväxt (Region Värmland 2014).  

 

7.1.1 Karlstads kommun 

Karlstad är den största staden i Värmland, sägs ligga mitt emellan Stockholm och Oslo och 

kommunen har ungefär 91 000. Karlstads högskola blev ett universitet år 2000 och har idag 

cirka 16 000 studenter. Karlstad kommun hade en folkökning på 922 personer år 2017. 

Karlstad angränsar mot Vänerns kust och “Sola i Karlstad” kännetecknar staden (Karlstads 

Kommun 2018). Befolkningsmässigt är Karlstads kommun den 21:a största i landet kan 

jämföras med kommuner såsom Halmstad, Växjö, Gävle och Eskilstuna. Karlstad har vuxit 

stadigt sedan början av 1900-talet och den största gruppen inflyttare består av värmlänningar. 

Då Karlstad är den enda större staden i Värmlands län har staden fått en tydlig roll som 

regional centralort på grund av de långa avstånden till andra stora städer. Karlstads kommun 

har ett befolkningsmål om att bli 100 000 invånare (Karlstads Kommun 2012).  
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7.2 Västerbottens län  

 

Bild 3. Västerbottens kommuner.  

Västerbotten är det näst största länet till ytan i Sverige, största delarna är täckta av skogsmark, 

fjäll och berg men hela arean sträcker sig till omkring en åttondel av Sveriges totala landareal. 

Den totala befolkningsmängden i Västerbottens län är 268 465 invånare och länet består av 15 

kommuner. Länets residensstad är Umeå och länet omfattar hela Västerbotten, en del av det 

nordöstligaste Ångermanland, södra Lappland samt en liten del av Jämtland, som dock är 

obefolkad (Regionfakta, 2018b och Nationalencyklopedin, Västerbottens län).   

I Västerbottens läns aktuella regionala utvecklingsstrategi skriver regionen att de vill förbättra 

förutsättningarna för hela länets konkurrenskraft genom att stärka attraktiviteten, utveckla 

tjänste- och servicenäringar och att öka förädlingsgraden. Västerbotten ser en allt starkare 

urbanisering och dess tillhörande demografiska förändringar, men trots detta är länet i stort på 

väg mot sin största folkmängd någonsin. Samtidigt utgör Västerbotten ungefär 13 procent av 

hela Sveriges yta men 73 procent av länets befolkning är koncentrerade till Umeå och 

Skellefteå. Umeå är en av Europas snabbast växande städer enligt strategin och städerna har 

en extra viktig roll som motorer för den fortsatta utvecklingen. Västerbotten skriver också att 

länet är i behov av starka stadsregioner, vilket i Västerbotten är Umeå och Skellefteå, då de 

erbjuder ett forskningscentrum och mer kompletta arbetsmarknadsregioner som hela regionen 
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behöver. De urbana kvalitéerna i Västerbotten är och ska vara konkurrenskraftiga både på ett 

nationellt och ett internationellt plan. Strategin menar på att attraktiva städer, som har ett rikt 

utbud att service, tjänster och kultur är en resurs för hela Västerbotten (Region Västerbotten 

2013).  

 

7.2.1 Umeå kommun  

I Umeå kommun bor det ungefär 125 080 invånare vilket gör kommunen till landets tionde 

största och ungefär i samma storlek som Jönköping och Lund (SCB 2018). Umeå är därmed 

den största kommunen i Västerbotten, och hela norra Sverige, om man ser till antalet 

invånare. Staden har under en längre tid, i samband med universitetets etablering år 1965, 

ökat kraftigt i befolkningsmängd och år 2017 ökade antalet invånare med 2 188 stycken. Idag 

är antalet studenter vid universitet ungefär 32 000 stycken. Umeå kommun har ett mål om att 

nå 200 000 invånare till år 2050. Flygplatsen i Umeå som är placerad cirka 5 kilometer från 

Umeå stadskärna är viktig för stadens attraktivitet och upplevda närhet till resten av världen 

(Umeå kommun, 2018). 
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8. Resultat  

I resultatavsnittet redovisas både den litteratur som ligger till grund för analysen samt statistik 

kring förvärvsarbetare för både Västerbottens och Värmlands län 

 

8.1 Resultat av litteraturstudie 

En befolkningsökning inom en kommun tolkas ofta som något enbart positivt men det finns 

skäl att lyfta upp de problem som kan uppkomma av den snabba utvecklingen. I och med att 

en befolkning ökar medför det förändringar i efterfrågan på exempelvis infrastruktur och 

bostäder. Det är ofta kommunerna själva som får stå för den kostnaden och den risk som det 

innebär att expandera ett samhälle. Med fler invånare ökar även trycket på samhällsservice så 

som skola, omsorg och vård (Holm et al. 2013). Ofta är det endast de negativa effekterna av 

tillväxt som sker geografiskt långt bort från oss som lyfts upp i diskussionen runt ämnet, 

exempelvis att tillväxten i Kina inte är positivt då det har inneburit stor påverkan av 

koldioxidutsläpp och smog. Tillväxt är ett mångsidigt fenomen som för en stad bland annat 

kan betyda att enskilda företag får en ökad försäljning samtidigt som tillväxten kan leda till en 

försämring för de flesta invånarna, då de tvingas bo trängre, får längre pendlingar och mer 

buller i sin vardag (Müller 2017).  

Storstäder och andra typer av samhällen har olika kvalitéer som lämpar sig olika bra för 

varierande verksamheter. Storstäder förväntas ofta ta en ledande position i ekonomiskt tillväxt 

då de bland annat är bättre på att tillhandahålla allt från specialiserad service, 

konsumtionsbaserade aktiviteter, transportmöjligheter till egenskaper som attraherar 

migranter. Mindre samhällen kan dock erbjuda andra kvalitéer, exempelvis platskrävande 

industrier, lägre kostnader, miljömässiga kvalitéer, en stabil arbetsstyrka samt konsumenter 

för närliggande städer. Framgång och tillväxt i stadens omland är sannolikt en nyckel i kraften 

av tillväxten i staden (Fothergill & Houston 2016). Ett bevis på detta är att det finns olika 

typer av kommuner som det går ekonomiskt bra för. En del ligger i ett storstadsområde men 

även kommuner med tung kapitalintensiv processindustrin och gruvkommuner klarar sig 

generellt bra. Företag och dess ägare är minst lika platsbundna som andra människor även om 

utveckling idag pekar mot att det är i de stora stadsregionerna är den väsentliga och 

ofrånkomliga arenan för arbetskraftsförsörjning, interaktion och inlärning för nya företag. På 

individnivå finns det möjligheten att få en bättre livskvalité och högre lön genom att flytta till 

en storstad men konsekvenserna är minst lika tydliga då många kommer till en plats långt 
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ifrån sina bekanta och det kan krävas ekonomiska uppoffringar för att komma in på 

bostadsmarknaden (Holm et al. 2013).  

I Storbritannien har debatten kring tillväxtmotorernas betydelse i hög grad formats av den fort 

växande utvecklingen och tillväxten som skett i London, med en uppfattning om att samma 

resa är möjlig för andra platser i landet. London skiljer sig från resten av Storbritannien både 

demografiskt och genom att de har de högsta offentliga utgifterna per invånare av alla 

engelska regioner. Då London är ett undantag till resterande delar av landet kan det bli svårt 

för andra städer att efterlikna Londons nivå. Då London snarare har blivit influerad av den 

globala ekonomin än den nationella trenden, försvårar det för andra regioner att sträva efter 

samma utveckling. Fenomenet att de stora städerna drar det absolut tydligaste produktivitets 

och tillväxt lasset menar Fothergill och Houston (2016) är begränsat till USA, Japan och 

Korea och i mindre skala även Kanada och Australien. I Europa finns det några få 

ytterlighetsfall såsom London och Paris där de spelar en större roll för regionen. I 

Storbritannien går det inte att påstå att storstäderna har ett monopol på rollen som regionala 

tillväxtmotorer, städerna besitter tydliga styrkor för vissa verksamheter medan andra kan 

mycket väl lyckats betydligt bättre på platser bortom städerna. I framtiden när det kan komma 

att bli en återbalansering av den nationella ekonomin så kommer det troligtvis ske till 

städernas nackdel (Fothergill & Houston 2016).  

Centralortsteorin utvecklades framförallt under den tidigare delen av efterkrigstiden av andra 

världskriget. Då fick teorin mer innebörden att hjälpa planerare och andra förstå samt förklara 

hur serviceortssystemet vuxit fram samt hur de olika orterna inom den hierarkiska kedjan 

samspelar med varandra. Det är extra tydligt på den regionala nivån (länsnivå) att det har 

uppkommit orter som framträder mer överordnat som en centralort med ett antal mindre orter 

som representerar mindre centrala platser med ett lägre serviceutbud än centralorten. En enkel 

lista som checkar av egenskaper och utbud kan avgöra i vilken grad av hierarkin som en ort 

befinner sig i. En sådan lista kan innefatta allt från förskoleverksamhet, bensinstationer, 

idrottsplatser, livsmedelsbutiker till universitetssjukhus. Ju fler egenskaper en ort kryssar av, 

finns representerade, desto högre hamnar den i det hierarkiska systemet. Enligt Christallers 

modell ligger de större mer centrala orterna, städer med ett stort eller ett medelstort utbud av 

service, med ett längre avstånd till varandra. De mindre orterna som inte innehåller ett lika 

stort serviceutbud ligger tätare och geografiskt närmare till de orter som erbjuder ett större 

utbud av tjänster och service (Sannel 2013). 
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1962 års kommunindelningsreform i Sverige medförde en mer markant förstärkning av 

ortssystemen där exempelvis beslut om lokaliseringen av utbildningscentrum, statlig 

verksamhet och sjukvård. Under 1972 nådde ortsplaneringen sin topp då riksdagen beslutade 

om att dela in alla kommuncentra i fyra kategorier, Storstäder, Primära centra 

(storstadsalternativ), Regionala centra och Kommuncentra (servicecentra). Den här typen av 

indelning var vanlig under 60- och 70-talet då det fanns en tro på möjligheterna och nyttan 

som indelningen förde med sig på samhällsutvecklingen. Det uppkom dock en del kritik mot 

centralortsteorin och dess ortsindelning, exempelvis fanns det tvivel kring hur modellen på 

både ett indirekt samt ett direkt sätt försökte styra städerna och de mindre orterna, genom 

myndighetsbeslut. Modellen fick även till sig att den krävde kompletteringar då den inte var 

applicerbar samt normativ för alla orter, det krävdes mer kunskap kring på vilka grunder 

organisationer etablerades på orterna (Sannel 2013).  

Perroux teori om tillväxtpoler tar sin utgångspunkt i de regionala spridningseffekterna, en 

tillväxtpol innehåller alltså en uppsättning expanderande industrier, som är placerade inom det 

urbana området, som tillsammans för med sig en växande ekonomisk aktivitet som sprider sig 

ut i hela regionen. Perroux menade även att den hållbara tillväxten för en region är beroende 

av hur väl de platsspecifika egenskaperna samt tillgångarna tas tillvara på inom regionen. Det 

går även att diskutera kring om ekonomiskt hållbar tillväxt är en grundförutsättning för att 

uppnå en social samt en ekologisk hållbar tillväxt. Enbart genom att nå en balans kan 

regionen uppleva en tillväxt (Jonsson 2013).    

En stark fördel som landsbygden ofta besitter är att det finns en mångsidig försörjning. Förr 

var detta en nödvändighet på grund av den starka jordbruksnäringen men under modern tid 

har detta utvecklats till kombinations arbete. På landsbygden är det inte ovanligt att en person 

har ett deltidsjobb som bonde och ett annat inom vård och omsorg och det medför att 

arbetsmarknaden är mindre känslig för förändringar. Westholm (1996) argumenterar för att 

den mångsidiga försörjningen kan vara på väg att bli en fördel för landsbygden men det är 

viktigt att inte generalisera för mycket. De som bor på landsbygden arbetar ofta i städerna och 

är inte ett särskilt folkslag som är skild från stadens ekonomi. Forsberg (1996) skriver att det 

idag inte är intressant att skilja landsbygden från staden eftersom de kriterier som en gång 

användes för att dela upp de två är idag föråldrade. Gränsen mellan stad och land har blivit 

allt mer flytande och var människor är bosatta och var de finns på fritid, vilket också försvårar 

uppdelningen. Således kan slutsatsen dras att landsbygden i en region kan ha mindre 
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gemensamt med andra landsbygder i andra regioner än vad den har med tätorterna i den egna 

regionen (Forsberg 1996). 

Bosättningsmönstret har förändrats i takt med att näringslivsstrukturen har förvandlats. Att vi 

människor bodde utspritt när de flesta var lantbrukare är inte så konstigt på samma sätt som 

att industrisamhället skapade en mer sammansatt bebyggelse. Därför är det rimligt att förvänta 

sig att tjänste- och servicesamhället kommer utveckla en ny form av bosättningsmönster 

vilket skulle kunna vara ett mer utspritt mönster som även inkluderar landsbygden (Forsberg 

1996). 

 

8.1.1 Karlstad och Umeå 

Karlstads tillväxt tog en allt snabbare vändning i samband med försvarsmaktens lokalisering i 

Karolinen, då allt fler Karlstadsbor fick en statlig anställning. Integrationen och samarbetena 

mellan kommunens verksamheter var bristfälliga men i och med högskolans etablering 1977 

skapades nya samarbetstillfällen. Kunskapssamhället som tog fart efter industrialisering 

ansågs vara starten för tillväxten med den mer kreativa klassen. De nu fristående 

högskolornas mål var att öka tillgängligheten till en högre utbildning som kunde matcha den 

nu allt mer växande samhällsutvecklingen. Det var högskolornas ansvar att behålla 

regionernas samt näringslivets konkurrenskraftighet i och med produktionen av kunskap. 

Under 1980-talet genomgick högskolan en utveckling som sträckte sig fram till och med 

2000-talet och som präglade hela Karlstads tillväxt. Universitetets tillväxt samt produktion av 

kunskap präglar även Karlstads framtida tillväxt och konkurrenskraftighet gentemot övriga 

regioner runt om i landet, vilket även gällde för resten av landets universitet (Jörnmark 2010)   

I samband med omlokalisering av statliga verk fick Umeå ett universitet i takt med den allt 

större regionaliseringen i Västerbotten under 60-talet. Övriga delar av Norrland hade under 

samma period och in på 70-talet, en avtagande befolkningsutveckling vilket universitet samt 

utbyggnaden av vattenkraften hjälpte Umeå att undgå. Norrlandsbefolkningen växte som mest 

under perioden mellan 70- till 90-talet och nådde då sin kulmen för att sedan snabbt minska 

(Westin 2011). Från 2008 har den regionala politiken förändrats kraftigt i de västerbottniska 

länet i samband med att Region Västerbotten bildades och tog över ansvaret för 

näringspolitiken i länet (Eriksson 2010). I och med Region Västerbottens bildande lades fokus 

mer på befolkningen, en attraktiv livsmiljö samt service- och tjänsteföretagande istället för 

fokus på naturresurser och infrastruktur som de viktigaste förnyelserna (Westin 2011). 



32 
 

8.2 Resultat av statistisk undersökning kring förvärvsarbetare i 

respektive län  

Nedan följer resultaten från den statistiska undersökningen. Informationen är inhämtad från 

SCBs databas och innehåller registrerad data över antal förvärvsarbetande 16 år och över, 

med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) efter kommun, region och år. Resultaten redovisas 

i form av tabeller och tematiska kartor. De rödmarkerade kolumnerna i tabellerna synliggör en 

nedåtgående kurva och de grönmarkerade kolumnerna synliggör en uppåtgående kurva i 

antalet aktiva i kommunen jämfört med antalet eller andelen förvärvsarbetare fem år tidigare. 

Blåmarkerade siffror indikerar att antalet eller andel är densamma som fem år innan.  

 

8.2.1 Värmland  

 

      Tabell 1. Antal förvärvsarbetande (16+ år) per kommun i Värmlands län. 

Tabell 1 visar att Värmland minskar i det totala antalet förvärvsarbetare i länet under tre av 

intervallerna medan antalet ökar under de övriga två, år 2005 och 2015. Över hela perioden, 

1990 till 2015, har antalet förvärvsarbetare över 16 år minskat i Värmland från 140 978 

stycken till 122 731. Från 1990 till 1995 minskade alla kommuner i antalet arbetare och till 
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2000 var det endast Karlstad och Årjäng som ökade. Kristinehamn är den enda kommunen 

som minskar i antal över hela perioden. Åren mellan 2000 och 2005 var då flest kommuner, 

12 av 16, fick positiva resultat. Karlstad är den kommun som uppvisar det enda positiva 

resultatet över nästan hela perioden då kommunen ökar med 1156 stycken förvärvsarbetare. 

Sunne, Årjäng och Eda är de kommuner som har de längsta minskningar i länet, under 500 

personer.  

 

 Tabell 2. Procentuell fördelning av förvärvsarbete (16+ år) per kommun i Värmlands län. 

Tabell 2 visar kommunernas procentuella andel av antalet aktiva förvärvsarbetare i Värmland. 

Av det totala antalet förvärvsarbetare är den största skillnaden mellan 1990 och 1995 då 

antalet arbetare sjönk med 15,5 procent dock var perioden den där flest kommuner i länet 

ökade sin andel förvärvsarbetare. Åren 2000 och 2010 var de perioder där minst antal 

kommuner ökade, tre stycken för varje period. Mellan 2010 och 2015 var det fem kommuner, 

Kil, Eda, Forshaga, Årjäng och Karlstad, som hade positiva resultat. Kristinehamn, Filipstad 

och Hagfors är de kommuner som har en negativ utveckling under hela perioden. Fyra 

kommunerna, Torsby, Grums, Munkfors och Säffle har en negativ utveckling från år 2000 till 

2015. Sunne kommun visar enbart en negativ utveckling till 2015. Kils kommun har samma 

andel av Värmlands totala antal förvärvsarbetare år 1990 som 2015. Karlstad kommun ökar 

sin andel med 6,21 procentenheter från 1990 till 2015.  
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 Bild 4. Antalet förvärvsarbetare i Värmlands län 1990. Siffrorna är angivna i antal. 

Bild 4 visar siffrorna från tabell 1 första kolumn, antalet förvärvsarbetare i Värmland år 1990, 

placerade i en tematisk karta. Munkfors och Storfors är de kommuner som har den ljusaste 

färgen och därmed även de lägsta antalet förvärvsarbetare i länet mellan 1639 och 3000 

förvärvsarbetare. Karlstad däremot är markerad med den mörkaste gröna färgen vilket innebär 

att  de har mellan 20 0001 och 49 884 arbetare och därmed det högsta antalet 

förvärvsarbetare. Kommunerna Torsby, Hagfors, Filipstad och Säffle har samma färg, mellan 

6000 och 10 000 förvärvsarbetare. Det är två kommuner som befinner sig i den nästa högsta 

kategorin och således som har mellan 10 001 och 20 0000 arbetare är Arvika och 

Kristinehamn. Flest kommuner ligger inom kategorin 3001 och 6000 förvärvsarbetare och de 

är Årjäng, Eda, Sunne, Kil, Forshaga, Grums och Hammarö. I bild 4 kan det utläsas att 

Karlstads kommun täcker ett större geografiskt område än många av dess grannkommuner. 
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Bild 5. Antalet förvärvsarbetare i Värmlands län 2015. Siffrorna är angivna i antal.  

Bild 5, som även den är baserad på statistiken från tabell 1, kolumn sex, är fördelad i antal 

förvärvsarbetare per kommun. Torsby, Hagfors och Filipstad är under år 2015 inom kategorin 

3001 till 6000 förvärvsarbetare, Säffle är placerad inom en högre kategori än Torsby, Hagfors 

och Filipstad, 6001 till 10 000 förvärvsarbetare. Forshaga är placerad inom ramen för 1178 till 

3000 förvärvsarbetare tillsammans med Munkfors. Eda, Sunne, Kil, Grums, Hammarö, 

Storfors samt Årjäng ligger inom ramen från 3001 till 6000 förvärvsarbetare. Karlstad ligger i 

toppen inom den kategorin med flest förvärvsarbetare, från 20 001 till 51 040. 
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Bild 6. Andelen förvärvsarbetare i Värmland 1990 fördelat per kommun. Siffrorna är angivna 

i procent. 

Bild 6 använder talen från den första kolumnen i tabell 2 som beskriver fördelningen av 

andelen förvärvsarbetare i kommunerna i Värmland år 1990. Ljusaste nyansen har Munkfors 

och Storfors vilket innebär att de även har den lägsta andelen förvärvsarbetare av alla 

kommuner, mellan 1,16 och 2 procent. Åtta kommuner finns det i den näst lägsta kategorin, 

mellan 2,01 och 5 procent, vilket betyder att det är den kategori som innefattar flest 

kommuner Filipstad, Forshaga, Kil, Sunne, Grums, Hammarö, Eda och Årjäng. Kommunerna 

Torsby, Hagfors, Arvika, Säffle och Kristinehamn har mellan 5 och 10 procent 

förvärvsarbetare. Karlstad har flest förvärvsarbetare och har därför den mörkaste färgen på 

kartan mellan 30,01 och 35,38 procent.   
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Bild 7. Andelen förvärvsarbetare i Värmland 2015 fördelat per kommun. Siffrorna är angivna 

i procent. 

Bild 7 är baserad på informationen från tabell 2, kolumn nummer sex och illustrerar andelen 

förvärvsarbetare i Värmland år 2015 fördelat per kommun. Storfors och Munkfors har lägst 

andel förvärvsarbetare, mellan 0,96 till 2 procent av länets totala antal. Arvika, Säffle och 

Kristinehamn befinner sig mellan 5 till 10 procent medan Karlstad är ensam i den mörkaste 

färgen. Övriga kommuner i Värmland har en andel mellan 2 till 5 procent av länets totala 

antal förvärvsarbetare, kommunerna är Årjäng, Eda, Torsby, Hagfors, Filipstad, Sunne, 

Forshaga, Kil, Grums och Hammarö.   
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8.2.2 Västerbotten  

 

Tabell 3, Antal förvärvsarbetande (16+ år) per kommun i Västerbottens län.  

Västerbottens totala antal förvärvsarbetare minskar med 730 personer över hela perioden, 

vilket går att utläsa i tabell 3 att länet idag har liknande siffror som under 1990-talet. Den 

största minskningen skedde mellan 1990 och 1995 men sedan dess har länet ökat för varje 

tidsperiod. Tidsperioden till år 1995 minskade dock alla länets 15 kommuner i antalet 

arbetare, förutom Vännäs som lyckades öka sitt antal med nästan 100 arbetare. Till år 2000 

var det två kommuner, Malå och Umeå, som ökade sitt antal arbetare i kommunen medan till 

2005 var det nio kommuner som visade positiva siffror. Tabell 3 visar även att mellan 2010 

och 2015 var det tio kommuner som ökade sitt antal förvärvsarbetare. Sorsele och Åsele är de 

kommuner som tappar arbetare under hela perioden medan Umeå och Vännäs endast visar 

negativa siffror en period var, och är därmed de kommuner som tappar minst perioder. 

Skellefteå minskar antalet anställda 1990 till 2000 men ökar i övriga perioder. Vindeln, 

Robertsfors och Norsjö har lika utvecklingar, där de minskar respektive ökar under samma 

perioder. 
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Tabell 4, Procentuell fördelning av förvärvsarbetande (16+ år) per kommun i Västerbottens 

län. 

Tabell 4 visar kommunerna i Västerbottens län procentuella andel av länets totala antal 

förvärvsarbetare mellan 1990 och 2015 med fem års intervaller. Raden längst ner i tabellen 

visar att, med undantag för 1995, Västerbotten har en ökning mellan en och sju procent i 

antalet arbetare. Umeå är däremot den enda kommun som ökar sin andel under hela 

tidsintervallet, Nordmaling, Storuman, Dorotea tillsammans med Skellefteå är de kommuner 

som minskar hela perioden. Malå kommun ökar mellan tre olika årsperioder och Norsjö och 

Vännäs ökar vid två. Både år 2000 och 2010 var det enbart två kommuner som ökade sin 

andel av förvärvsarbete medan 1995 och 2005 har fem kommuner vardera som ökar. Vindelns 

kommun har ungefär samma andel av länets arbetare 2015 som 1990, från 2,03 procent till 

2,00 procent. Vännäs kommun har dock en större andel år 2015 än vad de hade 1990. 

Förutom Umeå, Vindeln och Vännäs minskar de övriga kommunerna i Västerbottens län sin 

andel förvärvsarbetare. Umeå ökar sin andel av förvärvsarbetare med 8.04 procentenheter 

mellan åren 1990 och 2015.  
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Bild 8. Antalet förvärvsarbetare i Västerbottens län 1990. Siffrorna är angivna i antal.  

Bild 8 är baserad på den första kolumnen i tabell 3 och illustrerar antalet förvärvsarbetare 

fördelat på kommunerna i Västerbotten år 1990. Bilden visar att lägst antal förvärvsarbetare i 

länet besitter Bjurholms samt Sorsele kommun vilket innebär att de har mellan 1113 och 1500 

stycken. Det högsta antalet återfinns i Umeå kommun som har den mörkaste färgen, tätt följt 

av Skellefteå som ligger i kategorin 15001–40000 arbetare. Vännäs och Vindelns kommun, 

som angränsar till både Umeå kommun och Skellefteå kommun, är placerade inom kategorin 

1501–3000. Robertsfors kommun som är beläget mellan de två större kommunerna i länet är 

inom kategorin 6001–15000 förvärvsarbetare. Även Nordmalings kommun, som angränsar till 

Umeå kommun, är i samma kategori som Robertsfors. Två av kommunerna som har gräns 

mot Norge, Storuman och Vilhelmina, har mellan 3001 och 6000 förvärvsarbetare vilket är 

den tredje kategorin på kartan. Dorotea, Åsele, Malå och Norsjö befinner sig i samma kategori 

som Vindeln och Vännäs. 
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Bild 9. Antalet förvärvsarbetare i Västerbottens län 2015. Siffrorna är angivna i antal.  

Bild 9 är baserad på den sista kolumnen i tabell 3 och visar kommunerna i Västerbottens antal 

förvärvsarbetare år 2015. I bilden går det att utläsa Umeå kommun har det största antalet då 

de har den mörkaste färgen och därmed ingår den högsta kategorin, därefter kommer 

Skellefteå som är inom kategorin 15001–40000 förvärvsarbetare. De kommuner med lägst 

antal är Sorsele, Malå, Dorotea, Åsele och Bjurholm då de alla har den ljusaste färgen med 

mellan 819–1500 förvärvsarbetare. Storuman, Vilhelmina, Norsjö, Vindeln, Vännäs, 

Nordmaling och Robertsfors har alla mellan 1501 och 3000 förvärvsarbetare och ingår i och 

med detta i den näst lägsta kategorin. Lycksele är den kommun i Västerbotten som har tredje 

största antalet förvärvsarbetare med mellan 3001–6000 personer och ingår i den tredje högsta 

kategorin. 
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Bild 10. Andelen förvärvsarbetare i Västerbotten 1990 fördelat per kommun. Siffrorna är 

angivna i procent. 

Bild 10 som baserar sig på statistiken från tabell 4, kolumn ett, illustrerar en högre 

procentandel närmare kusten i de större kommunerna vilket resulterar i en lägre procentandel i 

de kommuner som är belägna inåt landet, Umeå på 30,01 till 41,87 procent och Skellefteå på 

10,01 till 30 procent som är de med de högre andelarna. Bjurholm, Åsele, Dorotea, Sorsele, 

Malå och Norsjö är de kommunerna som har den lägsta andelen med 0,86 till 2 

procentenheter förvärvsarbetare i Västerbottens län under 1990-talet. Storuman, Vilhelmina, 

Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Nordmaling är alla placerade inom samma kategori 2,1 till 

5 procent av den totala andelen förvärvsarbetare i Västerbotten. Det går även att utläsa att 

kommunerna i länets yttre kanter har en lägre andel förvärvsarbetare, bortsett från 

kommunerna närmast kusten, än de som ligger geografiskt placerade mer i mitten av länet. 
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Bild 11. Andelen förvärvsarbetare i Västerbotten 2015 fördelat per kommun. Siffrorna är 

angivna i procent. 

Bild 11 är en representation av Västerbottens totala antal förvärvsarbetare fördelat på 

kommunernas andel år 2015 som är baserad på tabell 4, kolumn 6. Umeå kommun är 

markerat med den mörkaste färgen vilket innebär att den kommunen har den största andelen i 

länet det året. Skellefteå är den kommun med nästa störst andel, mellan 10,01 och 30 procent 

och är därmed den enda kommun som enligt bild 11 ingår i den näst högsta kategorin. I 

storleksordning följer Storuman, Vilhelmina, Lycksele och Vännäs som har 2,01 till 5 procent 

av Västerbottens totala antal förvärvsarbetare år 2015. De kommuner som ingår i den lägsta 

kategorin år 2015 är Sorsele, Malå, Norsjö, Vindeln, Robertsfors, Dorotea, Åsele, Bjurholm 

och Nordmaling.  
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9. Analys   

I följande kapitel analyseras resultaten från föregående kapitel, både var för sig, i förhållande 

till varandra men också i relation till tidigare forskning och teori.  

 

9.1 Analys av litteraturstudie 

Det finns både för- och nackdelar med att peka ut en stad till en drivande kraft för utveckling 

och tillväxt. Som Myrdal (1964) menar kan en tillväxtmotors omland dräneras vilket innebär 

att resurser och människor förflyttas till staden eller platsen för tillväxt. Detta kan ske både 

medvetet och omedvetet dock är det en konsekvens som kan identifieras i de båda undersökta 

länen. Med en ökad befolkningsmängd inom staden krävs det kostsamma förändringar inom 

exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik och boendemöjligheter. Det kan upplevas lätt att säga 

att en stad ska växa befolkningsmässigt till en dubbel eller till och med trippel storlek men 

inte att glömma är de effekter som en större befolkning för med sig. Fenomenet som allt mer 

är i ropet idag är de givna negativa konsekvenser för de platser som töms på invånare och då 

även samhällsservice. Som diskuteras i tv-serie Resten av Sverige med Po Tidholm och 

Richard Florida finns det vinnare och förlorare i den regionala kontexten, vad är det som 

avgör om en kommun eller region är går vinnande eller förlorande ur en utvecklingsfas? Det 

kan diskuteras kring egenskaper som lockar invånare och näringsliv till en plats, pendlings- 

och transportmöjligheter till andra orter är en sådan faktor som anses vara av stor vikt vid 

etablering av både näringsliv och bostäder. Med goda möjligheter till miljömässigt hållbara 

resor ökar attraktiviteten för staden vilket även kan bidra med att fler människor utanför 

stadskärnan pendlar in och bidrar till den regionala tillväxten. “Förlorarna” kan exempelvis 

sakna tillgången till effektiva pendlingsmöjligheter och måste då hitta andra 

marknadsföringssätt för att locka invånare. Som Rönnblom (2014) diskuterar är stad och 

landsbygd beroende av varandras samt invånarnas förväntningar på den andra parten. 

Relationen områdena emellan bygger på vilka platsspecifika egenskaper de besitter och vad 

som definierar just den platsen. Samhället är och kommer antagligen alltid vara präglat av 

maktrelationer mellan landets orter och regioner, vissa växer på andras bekostnad och som 

stadsbo kan du förvänta dig annan service än vad en boende på landsbygden kan, exempelvis 

ambulansservice som är ovanligare ju mer perifert du är bosatt.  

Perrouxs teori (Darwent 1969) som menar på att kunskaper och tillväxt sipprar ut till övriga 

platser runt om tillväxtmotorerna kan ställas emot påståendet om att olika platser, städer och 
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andra samhällen, har olika egenskaper och kvalitéer för exempelvis tillväxt, service eller 

miljömässiga kvalitéer. Det i sin tur kan ställas mot Syssners (2006) som menar på att tillväxt 

och en enighet är ett sammanhållnings fenomen för en region, en enad region är en ideal 

region som har goda förutsättningar för tillväxt och en ökad konkurrenskraftighet mot andra 

regioner. Arbetet med sammanslagningarna av separata kommuner till LA-regioner har pågått 

under en längre tid och har enligt SCB (2010) lett fram till mer konkurrenskraftiga regioner. 

Regioncentra är fortfarande i fokus men de mindre kommunerna får tillgång till centras 

många fördelar genom att ingå i regionen.   

Storstäderna och andra samhällen har olika egenskaper och därför bra på olika saker enligt 

Fothergill & Houston (2016) som även skriver att båda behövs. Det finns olika typer av 

kommuner som det går bra för vilket Holm et al (2013) ser som ett bevis på Fothergill och 

Houstons (2016) argument. Olauzon (2010) menar dock på att redan produktiva platser 

tenderar att locka till sig produktiva människor vilket bidrar till att ekonomin ökar på dessa 

platser vilket generellt är städer. Det kan diskuteras för att det finns fördelar med att det finns 

olika typer av kommuner som har tillväxt, Olauzon (2010) menar bland annat på att optimal 

tillväxt inte nödvändigtvis sker om den ekonomiska aktiviteten är på en och samma plats. Att 

kommuner kan bidra med olika sidor till samhället är ingen nyhet men det kan också vara 

viktigt att nämna eftersom diskussionen kring tillväxt har blivit så central i Sveriges regionala 

politik. London har påverkat diskussionen kring tillväxt i Storbritannien i så stor grad att alla 

regioner nu bör utvecklas på samma sätt som huvudstaden (Fothergill & Houston 2016). I 

Sverige går det att se liknande tendenser att ett starkt fokus ligger på Stockholm och att alla 

ska jämföra sig med huvudstaden och att alla strävar efter samma utveckling. Men som 

Fothergill och Houston (2016) menar på är London snarare ett undantag än en regel vilket 

även bör vara sant för Stockholm. Stockholm har en utveckling som inte påminner om någon 

annan regions utveckling i landet och att alla regioner sätter upp mål om att nå en liknande 

utveckling som huvudstadsregionen kan då ses som problematiskt. Kommunernas uppgift är 

som Fjertorp (2012) poängterar att de ska satsa på det som gynnar dess egna befolkning och 

om befolkningstillväxt faktiskt ligger inom det området kan endast bestämmas från fall till 

fall. Ett argument som går emot att kommunerna kan satsa på befolkningstillväxt är att bland 

annat kostnaderna för samhällsservice tycks öka snabbare än vad antalet invånare gör i en 

kommun som har befolkningstillväxt.  

Att Holm et al. (2013) och Müller (2017) lyfter upp de negativa konsekvenserna av tillväxt är 

viktigt för denna uppsats. En kritisk granskning av ett fenomen innebär att de mindre positiva 
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bilderna måste lyftas upp. Författarna skriver bland annat att tillväxt kan vara bra för det 

enskilda företaget men att det påverkar invånarna negativt, med trångboddhet och mer buller. 

Även Olauzon (2010) diskuterar detta ämne men poängterar att så länge nyttan av staden är 

högre än priset invånarna måste betala för att bo i den så kommer staden att växa. Att det 

finns författare som kan och vågar lyfta argument som talar mot ett fenomen som har blivit 

självklart positivt i samhället är viktigt för samhällets utveckling och demokratin. 

Självklarheten kring att alla regioner ska växa bör problematiseras mer i debatten till fördel 

för medborgarnas välmående. Om tillväxten påverkar människor och städer på det sättet som 

Holm et al. (2013) och Müller (2017) menar på så kan det ses som ytterst bekymrande att ett 

sådant stort och självklart fokus ligger på tillväxt. Viktigt är dock att uppmärksamma att 

städer bidrar mer till landets BNP än vad deras andel är av befolkningen, detta skulle 

självklart kunna förklaras med bland annat med att alla som jobbar i staden inte bor där som 

Forsberg (1996) pekar på. Städer i sig är attraktiva och redan etablerade städer tycks bestå och 

locka till sig fler arbetare och företag och får även på så sätt en överhand på resten av landet.  

Vad är det som gör att vissa städer bättre anses agera tillväxtmotorer än andra, med städer i 

USA, Japan och Korea i åtanke? Det kan vara beroende av städernas omfång och hur städer i 

exempelvis Sverige inte anses kunna komma upp i de stora befolkningsantalen. Det är dock 

inte helt aktuellt att jämföra Karlstad i Värmland och Umeå i Västerbotten med städer i andra 

länder. Deras konkurrenskraft bör vara i relation till andra regioner i Sverige där siffrorna är 

jämförbara. 

Som nämnts tidigare var det högskolornas och universitetens uppgift att ansvara för 

näringslivets tillväxt och att de hade tillräckligt med konkurrenskraftig arbetskraft i sina 

regioner. Kunskapssamhället tog fart och den kreativa klassens betydelse ökade inom 

näringslivet. Genom bildningen av Region Västerbotten stärktes teorin i Västerbotten om att 

LA-regioner är ett bra sätt att skapa en sammanhållning inom regionen och på så sätt skapa en 

större konkurrenskraft utåt. Även genom Värmlands satsningar genom etableringen av 

försvarsmakten visade på hur de ville locka arbetskraft in till Karlstad, som i sin tur stärker 

Perroux teori om att konkurrenskraftiga organisationer lockar människor samt kunskap som 

även skapar en tillväxt i den tänkta utvecklingspolen. Genom satsningar på specifika 

geografiska sammanbundna platser, LA-regioner, skapades starka regioner som mot resten av 

landet kunde stå sig i konkurrensen.   

Hedlund (2017) menar att sedan urbaniseringens inträde i fas två har det blivit ett tydligare 

fokus på regional urbanisering än lokal. Det innebär att tidigare flyttade människor från 
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landsbygden in till närmsta samhälle för att hitta ett arbete medan idag så lämnas även dessa 

orter för de större centralorterna. Även Rostow (Darwent 1969) diskuterar för att den 

ekonomiska utvecklingen har skett i flera steg och att ett moget samhälle utvecklas snabbare. 

Hedlund (2017) menar på att fas två av urbaniseringen skedde i följd av att industrins 

nedrustning i Sverige vilket kan ses som en variant av mognad och som blev en viktig del i 

utvecklingen. I den nya urbaniseringen har pendlingen spelat en stor roll i och med LA-

regioner vilket betyder att arbetsmarknaderna har blivit större och att människor inte 

nödvändigtvis arbetar och bor i samma kommun. Kommunen där arbetstagaren bor får således 

skatteunderlag även om de inte arbetar där. Myrdal (1964) menar på att omlandet dräneras av 

en stark tillväxtmotor men med pendlingen i åtanke är det möjligt att tro att även omlandet 

(som ligger inom pendlingsavstånd) gynnas av att motorn växer då antalet invånare även bör 

öka där.  

Både Karlstad och Umeå har varsitt etablerat universitet som varje år lockar nyfikna 

människor till städerna. Det är ett sätt för städerna att få fler personer att även efter sina 

studier bli arbetsaktiva inom kommunerna. Ett nära samarbete mellan näringsliv, kommuner 

och universiteten kan leda till en välkomnande och attraktiv atmosfär där studenter kan känna 

sig behövda och chansen att de stannar i sin studentstad ökar. Många arbetar redan under sina 

studier och bidrar på så sätt redan till kommunens totala bidrag. Dock bor många tillfälligt på 

sina studieorter och det blir det extra viktigt för universitetens roll att producera attraktiv och 

konkurrenskraftig arbetskraft att få dem att stanna i kommunen. Om studien hade fokuserat 

mer på ålder och bosättningsmönster skulle studenternas bidrag varit av en större vikt men då 

båda städerna, Umeå och Karlstad, ökar i antal förvärvsarbete under perioden kan vi anta att 

universitetens roll har en inverkan på det totala antalet i sitt arbete med att skapa 

konkurrenskraftig arbetskraft till regionen. Som Perroux´s teori (Darwent 1969) menar så 

erbjuder starka organisationer och företag en attraktivitet till regionen och genom att etablera 

sig nära ett universitet kan de få goda samarbeten med den förhoppningsvis nya arbetskraften 

redan innan de är klara med sina studier. Som tidigare nämnt menar Olauzon (2010) på att 

redan produktiva platser, exempelvis universitetsstäder eller kluster täta städer, tenderar att 

locka till sig produktiva människor, som i sin tur bidrar till att ekonomin ökar på dessa platser.  

Om städerna kommer att gynnas i framtiden eller ej verkar det som det finns delade meningar 

om. Politiken har på senare tid gynnat tätorterna och Hedlund (2017) skriver att 

bosättningsmönstret alltid har förändrats och att det är omöjligt att hålla kvar i ett mönster 

från en annan tid. Han fortsätter med att landsbygden aldrig kommer komma ikapp tätorterna 
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eftersom klyftorna bara tycks öka hela tiden samtidigt som Fothergill och Houston (2016) tror 

att det kommer att ske en åter balansering i ekonomin i framtiden. Forsberg (1996) tror också 

på att bosättningsmönstret kommer att förändras i framtiden men är lite mer återhållsam till 

vems fördel det kommer att ske men diskuterar för att det borde kunna ske en utspridning av 

befolkningen tack vare tjänstesamhället. Westholm (1996) är också positiv till landsbygden 

och menar på att de som bor där borde kunna klara sig bra eftersom det generellt finns en 

mångsidig sysselsättning som skapar förutsättningar för människors överlevnad. Om 

samhället däremot vill satsa på maximal tillväxt kommer det att ske på de eftersattas 

bekostnad vilket betyder att vissa regioner i framtiden kan ha tappat markant till fördel för att 

några andra ska växa.  

 

9.2 Analys av statistisk undersökning kring förvärvsarbetare 

9.2.1 Värmland 

Värmland har ett mindre antal förvärvsarbetare över 16 år i slutet av den aktuella perioden 

jämfört med vad de hade 1990. Den största minskningen skedde mellan 1990 och 1995, vilket 

kan tyda på en lågkonjunktur eller en annan förändring i ekonomin som gjorde att företagen i 

Värmland var tvungna att avskeda anställda. Det är det däremot intressant att observera att 

detta samtidigt var den period då flest kommuner ökade sin andel förvärvsarbetare, en 

anledning till att det skedde kan bero på arbetspendlingen mellan kommuner och regioner. Att 

siffrorna i resultatet visar på att Karlstad är den kommun i länet som ökar antalet 

förvärvsarbetare mest kan ses som ett bevis på att Karlstad har en betydande roll för 

Värmlands tillväxt. Karlstad tappar dock antalet arbetare mellan 1990 och 1995 precis som 

övriga kommuner vilket innebär att den tilltänkta tillväxtmotorn också påverkas av hur 

situationen ser ut i övriga länet. Samtidigt är det av vikt att uppmärksamma att Karlstads 

andel av länets totala antal förvärvsarbetare ökar under hela den undersökta perioden vilket 

innebär att andelen värmlänningar som arbetar i Karlstad successivt har ökat från 1995 till 

2015. Både kartorna över antalet och andelen av förvärvsarbetare visar på att mellan 1990 och 

2015 har de norra delarna av Värmland tappat arbetare medan den södra delen har en mindre 

förändring. Det går därmed att säga att Karlstad och de mer centrala delarna idag är mer 

konkurrenskraftiga och därmed bidrar till en tillväxt på ett sätt som periferin inte kan. Vilket 

styrker teorin om att tillväxtmotorerna tar från sitt omland för att själva fortsätta växa. 
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Kristinehamn en av de kommuner som både tappar i antal och andel under hela perioden 

vilket är intressant då de är en av de större kommunerna i Värmland, som både angränsar till 

Karlstad och Vänern samt att de har goda infrastruktur förbindelser till övriga landet. Således 

upplevs det som att Kristinehamn borde vara en kommun som har någorlunda stark 

konkurrenskraft gentemot andra kommuner i länet som befinner sig mer i det perifera delarna. 

Fortsatt är det viktigt att diskutera att Årjäng och Eda och även Sunne som ligger i utkanten 

av länet enligt dessa siffror som denna uppsats behandlar, visar på en utveckling där de är 

bland de kommuner som tappar minst förvärvsarbetare, både i antal och andel under åren. Att 

Årjängs och Edas resultat visar på den minsta minskningen av alla kommuner som förlorar 

förvärvsarbetare har troligtvis att göra med kommunernas relation till Norge och att 

gränshandeln har vuxit sig stark de senaste åren. Sunne är däremot en kommun som präglas 

mindre av relationen till grannlandet och därför måste det finnas en annan förklaring till 

varför Sunne klarar sig relativt bra. Kil, den kommun som är belägen mellan Sunne och 

Karlstad, har samma andel 2015 som de har 1990 och därför måste Sunne har något annat 

som driver deras konkurrenskraft än nu närheten till centrum. Beläget mitt i Värmland är 

chansen liten att pendling från andra regioner i hög grad sker in till Sunne men pendlingen 

mellan de värmländska kommunerna kan dock påverka resultatet.  

 

9.2.2 Västerbotten 

Västerbotten tappar som mest antal arbetare mellan åren 1990 och 1995, vilket tyder på att 

något större skulle kunna ha påverkat utvecklingen i länet under de fem åren, en 

lågkonjunktur eller liknande hade varit en möjlig påverkansfaktor. Alla kommuner förutom 

Vännäs tappar i antal under denna perioden vilket är intressant, det skulle kunna bero på att 

Vännäs har företag i en bransch som klarar sig bra även när övriga kommuner påverkas av 

lågkonjunkturen. Till år 2000 däremot tappar även Vännäs i antal och gör det även i tre av 

perioderna sett i procentandel men sett över hela tidsintervallen ökar Vännäs kommun något 

vilket blir intressant för resultatet då Vännäs inte är en prioriterad tillväxtfaktor i länet. Att 

Vännäs ändå håller och tappar arbetare under vissa delar av undersökningsperioden visar på 

att kommunen kunde klara sig bra, i jämförelse med övriga kommuner, i lågkonjunkturen men 

sedan tappar i utvecklingen under nästkommande period kan ha berott på en senare 

påverkansfaktor för kommunen. Ytterligare en förklaring kan vara att gentemot de andra 

kommunerna som senare växer tappar Vännäs i arbetare förhållande till det övriga länet 

snarare än att det enbart beror på kommunens egna utveckling. Nordmaling, Storuman, 
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Dorotea och Skellefteå minskar sin andel under hela perioden men i de tematiska kartorna 

över länet går de att se att kommunerna med gräns mot Norge har samma röda nyans i båda 

kartorna och att även Skellefteå har samma nyans. Att Storuman, Sorsele, Dorotea, och 

Vilhelmina som är fjällkommunerna har samma färg på båda kartorna är intressant utifrån det 

perspektiv att de är de kommuner i länet som ligger längst ifrån Umeå, tillväxtmotorn i länet. 

I tabellerna syns det att fjällkommunerna tappar i andel förvärvsarbetare och det rör sig om 

mellan Doroteas -0.28 procentenheter och Storuman -0,58. Fjällkommunernas resultat tåls att 

jämföras med Lycksele och Skellefteå som tappar -0,39 respektive -2,4 procentenheter, de 

kommunerna har båda en större tätort och är lokaliserat närmare Umeå än vad 

fjällkommunerna gör. Skellefteå påstås även i Västerbottens utvecklingsstrategi vara en del av 

länets utveckling på samma sätt som Umeå, vilket enligt detta resultat med rätta kan 

ifrågasättas.  

Lycksele, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling, som alla gränsar till Umeå kommun blir en 

färg ljusare vilket är ett tecken på att fler västerbottningar jobbar i Umeå 2015 än vad det 

gjorde år 1990. Viktigt att notera är att Vindelns kommun endast tappar 0,03 procentenheter 

mellan 1990 och 2015 men byter ändå färgkategori vilket i det här fallet blir missvisande. 

Umeå kommun är den enda kommunen i länet som ökar sin andel förvärvsarbetare under hela 

perioden, vilket visar på samma sak som de tematiska kartorna redovisar över procentandelen. 

På kartorna blir det även tydligt att Umeå och Skellefteå är de två stora kommunerna i länet 

då de har en markant mörkare färg än övriga kommuner. Vilket även styrker de frågetecken 

som uppstår vid läsningen av Västerbottens utvecklingsstrategi och Skellefteå som en 

drivande kraft i tillväxten.  

 

9.2.3 Vidare diskussion 

Att både Värmland och Västerbotten tappar markant i antalet arbetare mellan år 1990 och 

1995 tyder på att det kan ha skett en större ekonomisk negativ förändring som påverkade hela 

landet. Att det var något utifrån som påverkade utvecklingen kan göra det svårare att 

analysera men det väcker också några intressanta tankar. Varför är Vännäs den enda 

kommunen i de två länen som ökar i antalet förvärvsarbetare under perioden och hur kommer 

det sig att Värmland inte har lyckats komma tillbaka till det antal förvärvsarbetare som de 

hade 1990 när Västerbotten har det? Att Vännäs ökar under den period som alla andra 

kommuner minskar har det spekulerats om i diskussionen ovan. Eftersom Umeå inte ökar i 

antalet förvärvsarbetare går det inte i detta fall att implementera Rostows teori om 
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utvecklingspoler och att Vännäs kommun har fått tagit del av en spillover effect. Svaret på 

frågan går dock utanför denna uppsats syfte men mest troligtvis beror det på något inom 

kommunen och skulle kunna bero på ett nystartat företag eller liknande. Att Värmland har ett 

längre antal förvärvsarbetare 2015 än vad de hade 1990 medan Västerbotten har ungefär 

samma är också intressant att diskutera. Umeå har en större andel av Västerbottens 

förvärvsarbetare än Karlstads andel i Värmland och därigenom skulle det gå att argumentera i 

det här fallet för att en stark ekonomisk tillväxtmotor gynnar hela länet. Att det är just Umeå 

och Karlstad som visar de mest positiva talen både i andel och antal visar att mycket av det 

som läst i teori, tidigare forskning och litteraturstudien verkar vara sant. Olauzon (2010) 

tankar om att städer i sig själva är positiva och platser som redan anses vara produktiva är bra 

på att locka till sig nya människor, i resultatet finns det ingenting som talar emot att det är så. 

De stora städerna i länen verkar växa sig allt större och enligt Olauzon (2010) kommer 

utvecklingen fortsätta på samma sätt i framtiden.  

I Värmland går det att se (bild 6 och 7) att de norra delarna, som är beläget längst ifrån 

tillväxtmotorn, tappa mer i antalet och andelen förvärvsarbetare än vad kommunerna i söder 

tenderar att göra. Att vara belägen nära länets centrum kan således anses vara positivt för att 

det där finns en bättre möjlighet till ekonomisk stabilitet eller till och med ökning där. I 

Värmland kan det därmed finnas belägg att påstå att Perroux (Darwent 1969) kan ha rätt, med 

att centrums framgång kan spillas över även till omlandet även om det står tydligt i detta fall 

att det kanske endast gäller det mest närliggande omlandet. Diskussionen ovan om 

Kristinehamn resultat i den statistiska undersökningen visar dock på att det finns en tendens 

till även Myrdals (1964) teori i länet. I Västerbotten däremot så klarar sig fjällkommunerna i 

de västra delarna av länet förhållandevis bra enligt bild 10 och 11, även om det kan 

uppmärksammas i tabellerna (3 och 4) att de tappar i antal och andel. De kommuner som 

befinner längst ut i periferin i Västerbotten tappar inte mest som det kan antas att de ska göra 

enligt centrum-periferi teorin. De kommuner som delar gräns till Umeå visar på samma karta 

att de har tappat i andel förvärvsarbetare vilket inte pekar på samma utveckling som i 

Värmland. I Västerbotten går det snarare att argumentera för att Myrdals (1964) teori om att 

en tillväxtmotor dränerar sitt omland sant. Att det är nästan alla som är grannkommun till 

Umeå som tappar mest tyder på att den stora staden har lockat till sig människor från det 

direkta omlandet. Däremot kan denna utveckling som syns i Västerbotten bero på att fler 

pendlar till Umeå 2015 än vad det gjorde 1990 och att de som arbetar i Umeå mycket väl 

fortfarande kan bo i de omkringliggande kommunerna.  
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10. Slutsatser 

Att allt fler människor flyttar till de stora städerna är resurskrävande både för stad och land. 

Utvecklingen går mot att städerna får en allt större maktposition mot landsbygden och det 

finns inte mycket som tyder på att en förändring kommer att ske inom den närmsta framtiden. 

Städerna tycks bidra mer till landets BNP per invånare än vad landsbygden gör men 

landsbygden och mindre samhällen bidrar med kvalitéer som ovärderliga för städerna. Idag 

ska alla kommuner och samhällen sträva efter tillväxt som är en modell baserad på städer som 

har en utveckling som är undantagsfall snarare än en regel som är möjlig för andra städer att 

följa. Kommunerna ska endast hålla sig till aktiviteter som gynnar den befintliga befolkningen 

och en ökande befolkning kan bidra till många negativa konsekvenser för de som redan bor 

där, vilket gör det möjligt att ifrågasätta det höga fokuset på tillväxt både på kommunal och 

regional nivå. 

Karlstad och Umeå kommuns andel av respektive läns totala antal förvärvsarbetare ökar 

konstant mellan 1990 och 2015, vilket tyder på att deras positioner är starkare idag än vad de 

har varit tidigare. Att resultatet visar på att Karlstad har vuxit med 6,21 procentenheter och 

Umeå med 8,04 procentenheter är inte överraskande i relation till vad den tidigare 

forskningen och litteraturen diskuterar. Utvecklingen har gått mot att allt fler arbetare pendlar 

över kommungränserna och därför är det inte säkert att den ekonomiska tillväxten stannar 

kvar i de större städerna. Tidigare var det industrin som drog arbetare och då skedde 

urbaniseringen på en lokal nivå men efter att näringslivet övergått till ett tjänstesamhälle så 

har urbaniseringen börjat ske på en regional nivå. Pendlingen försvårar en bevisning på att 

Myrdals teori stämmer då de tematiska kartorna i uppsatsen endast visar på var tillväxten 

produceras och inte var den spenderas. Regionerna har fått allt mer makt på statens bekostnad 

och därför kan regionerna idag själva välja att fokusera på Karlstad och Umeå för att försöka 

öka regionernas tillväxt. Många kommuner runt om i Sverige, däribland Umeå och Karlstad 

kommun, har ett befolkningsmål vilket är en politik som kan ifrågasättas. En kommun bör 

endast föra en politik som är till fördel för dess invånare och att öka i invånarantal är inte 

nödvändigtvis till de befintliga medborgarnas fördel. Centrum är överordnat staden så de 

människor som bor i staden har ett övertag på de som bor i periferin och ett befolkningsmål 

kan skapa en framtidstro i kommunen vilket resulterar i att fler våga satsa i den. Karlstad och 

Umeå kommun har således en överhand på resten av deras regioner och mest troligtvis 

kommer de stora städerna i regionerna fortsätta att växa även om boendemönstret i framtiden 

inte kommer se likadant ut som idag.  
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Karlstads påverkan på resterande kommuner i länet uppmärksammades då jämförelsen mellan 

1990 och 2015 års tematiska kartor genomfördes. Kommunen är beroende av att det finns 

andra kommuner runt om i regionen som kan bidra med inpendlande arbetskraft, konsumenter 

och råvaror till industrin och har möjlighet att fortsätta växa delvis på de andra kommunernas 

bekostnad. Att även Kristinehamns antal förvärvsarbetare minskar tyder på att de större 

omkringliggande platserna förlorar på Karlstads framväxt. Samma antagande kan dock inte 

göras i Västerbotten då Skellefteå kommun inte påverkas i samma utsträckning som 

Kristinehamns kommun vilket styrker kritiken om normalisering inte är applicerbart utifrån 

Perroux´s centralortsteori. Skellefteå kommun kan även vara en faktor som påverkar de övriga 

kommunerna i länet då de ingår i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi som ett 

prioriterat område för tillväxt. I Kristinehamn finns det dock en geografisk fördel för 

arbetspendling till Karlstad än de möjligheter som finns mellan Skellefteå och Umeå. Att 

Vännäs inte påverkas under lågkonjunkturen som i storts sett nästan hela övriga Västerbotten 

utsätts för pekar dock på att inte heller Myrdals teori är helt normaliserad och applicerbar på 

alla regioner. Påverkansfaktorer kommer och går, olika omständigheter förverkligas på 

varierande sätt beroende på vilka platsspecifika förutsättningar som finns.  

De stora geografiska avstånden kan påverka resultatet av hur stor påverkan Umeå har på de 

övriga kommunerna i Västerbotten till skillnad från det mindre geografiska område som 

Värmland utgör då de båda regionerna har varierande tillgång till pendlingsmöjligheter. 

Tillgången till goda pendlingsmöjligheter för med sig en minskning i maktrelationerna mellan 

landsbygden och staden, staden befinner sig i en privilegierad situation. Landsbygden är i en 

underordnad position dock med andra kvaliteter än de som staden kan erbjuda. 

Det finns en positivitet till landsbygden som medför ett hopp om att den kommer klara sig bra 

då dess mångsidighet inom invånarnas sysselsättning skapar andra förutsättningar för 

människors och landsbygdens fortsatta överlevnad. Det är inte heller möjligt att säga att 

situationen är på ett eller annat vis. Som tidigare diskuterat finns det för och nackdelar med 

alla beslut, det tydliga fokuset på städerna är problematiskt och försämrar relationen mellan 

stad och land.  
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11. Vidareforskning 

För framtida undersökningar kring ämnet om regionala tillväxtmotorer kan det vara önskvärt 

att även implementera nattbefolkning i studien för att få en överblick på antalet pendlare inom 

regionerna. Genom en sådan implementering kan en mer klar bild av hur situationen och 

tillväxtens fördelning ges. Även befolkningsstatistik kring ålder och så vidare hade och varit 

intressant att använda för att se hur utvecklingen har förändrats mellan generationer och 

eventuella slutsatser om framtiden skulle kunna tas. Det hade också varit intressant att 

genomföra en studie på ett län som antingen inte har någon utpekad tillväxtmotor alternativt 

ett län med flera stycken motorer. En sådan studie skulle förtydliga motorernas roll och skapa 

ett komplement till en diskussion som skulle vara applicerbar på hela landet. Likväl av samma 

anledning hade det varit intressant att genomföra en studie på ett län som är beläget i de södra 

delarna av landet.  
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