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I 

Abstract 

   Karlstad Municipality has a vision that the municipality shall have 100 000 inhabitants by 

the year 2020. For this goal to be reached within a reasonable time, the municipality has made 

three sustainability strategies that will be the basis for the municipality’s work for the coming 

years. The three sustainability strategies are: the public health strategy, the economic growth 

strategy and the environment and climate strategy. The idea behind these strategies is to 

ensure that the municipality will grow in a socially, economic and environmentally 

sustainable manner. 

   This thesis examines Karlstad Municipality’s economic growth strategy and how well it and 

its goals and objectives can be applied on the economics professor Richard Florida and his 

theories about the “Creative Class” and on the economics professor Edward Glaeser and his 

theories about human capital and urban economics. 

   Our analysis shows that the municipality has a sound theoretic basis for its goals and 

objectives in the economic growth strategy, and that it is closer to Glaesers theories about 

human capital and urban economics. However it is possible that we would have reached a 

different conclusion if we had chosen other theories on the subject. 

Sammanfattning 

   Karlstads kommun har en målsättning om att kommunen år 2020 skall vara 100 000 

invånare till antalet. För att detta mål skall nås inom en rimlig tid så har kommunen tre 

hållbarhetsstrategier som skall ligga till grund för kommunens arbete de kommande åren. De 

tre hållbarhetsstrategierna är folkhälsostrategin, tillväxtstrategin och miljö- och 

klimatstrategin, som skall se till att kommunen skall kunna växa på ett socialt, ekonomiskt 

och miljömässigt hållbart sätt. 

   Den här uppsatsen undersöker Karlstads kommuns tillväxtstrategi och hur bra den och dess 

mål och delmål passar in på ekonomiprofessorn Richard Floridas teorier om den ”kreativa 

klassen” och på ekonomiprofessorn Edward Glaesers teorier om humankapital och 

stadstillväxt. 

   Vår analys visar att kommunen har en bra teoretisk grund för sina mål och delmål i 

tillväxtstrategin och att den ligger närmare Glaesers teorier kring humankapital och 

stadstillväxt. Det är dock möjligt att vi hade kommit fram till en annan slutsats om vi valt att 

undersöka andra teorier kring ämnet. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

   Karlstads kommun tog år 1998 fram en vision, Karlstad 100 000, om att kommunen år 

2020 skall vara 100 000 invånare till antalet. År 2007 ändrades visionen till Livskraft 

Karlstad 100 000 för att sätta fokus på andra faktorer än bara invånarantalet. Till visionen 

har det formulerats en strategisk plan, som består av tre stycken delstrategier: en 

tillväxtstrategi, en folkhälsostrategi och en miljö- och klimatstrategi som tillsammans 

utgör kommunens styrmodell
1
. Strategin i Livskraft Karlstad 100 000 finns till för att 

kommunen skall kunna växa till 100 000 invånare på ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart sätt. Karlstads kommun har förutom befolkningsökningen satt upp 

en del andra mål som skall uppnås innan 2020, bland annat ökat bostadsbyggande, 

utbyggnad av bredband, höjd utbildningsnivå hos kommuninvånarna etc. Målet med 

Livskraft Karlstad 100 000 är att Karlstad skall vara en stad med hög attraktionskraft, 

konkurrenskraft och tillväxt, både ekonomisk och befolkningsmässig. 

   Vi ska i denna uppsats studera tillväxtstrategin, folkhälsostrategin och miljö- och 

klimatstrategin som tagits fram av kommunen för att det är intressant att se hur de har 

tänkt uppnå sina mål där en befolkningsökning är ett av de större målen. För att vi ska ta 

till oss detta på ett bra sätt så ska uppstatsen även bestå av jämförelse av olika delar i 

tillväxtstrategin gentemot två olika ekonomiska teorier som finns inom det området. Där 

väljer vi att jämföra med de framstående forskarna Edward Glaeser och Richard Florida 

därför att deras idéer om stadens utveckling verkar mest intressanta. 

   All ekonomisk aktivitet äger rum inom ett geografiskt område. Ekonomiska problem 

innehåller nästan alltid antingen frågor angående platsspecifika förhållanden för den 

ekonomiska aktiviteten. Geografisk ekonomisk analys kan generellt delas in i två 

underkategorier: urban ekonomi och regional ekonomi. Urban ekonomi handlar, per 

definition, om hur ekonomin i en enskild stad fungerar. Regional ekonomi handlar om hur 

ekonomin i ett större geografiskt område än det lokala fungerar. Den exakta definitionen 

på en region är mer komplex, men generellt kan man dock säga att en region är ett 

geografiskt område som är större än en stad men mindre än ett land. Förhållandet mellan 

                                                 
1
 En styrmodell är en modell för hur en organisation skall styras för att förverkliga sina åtaganden. 



2 

de geografiska förhållandena och ekonomin är en viktig fråga när man skall undersöka 

ekonomin på lokal nivå. 

   New York University professorn Richard Florida har forskat kring vilka incitament som 

gör att människor väljer att flytta till olika städer och har bland annat presenterat teorin om 

den kreativa klassen. Han har kommit fram till att det är ”kreativa” attribut, som en 

stadsmiljö som präglas av mångfald, tolerans och öppenhet, som lockar människor att 

flytta till vissa städer istället för till andra. Detta diskuteras i hans bok ”Den kreativa 

klassens framväxt” (med originaltiteln The Rise of the Creative Class: and how it’s 

transforming work, leisure, community and everyday life) som framförallt kommer ligga 

till grund för vad som kommer framföras angående Floridas teorier i denna uppsats. 

   Harvard University professorn Edward Glaeser har å sin sida också en del teorier om hur 

en stad ska kunna blomstra. Han går in mer på faktumet att människor bör samlas 

tillsammans för att bilda stora städer som då ska kunna bidra till en spillover-effekt som 

ska kunna gynna alla som lever där. Teorin som han utgår ifrån är i stora delar den 

humankapitalsteori som finns angående städers tillväxt som han skriver om i boken 

”Stadens triumf” (med originaltiteln Triumph of the City: How Our Greatest Invention 

Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier). 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

   Syftet med denna uppsats är att se hur teoretiskt grundad Karlstads kommuns 

ekonomiska styrdokument är och undersöka om Karlstad kommun har tagit fasta på någon 

av de enligt teorin viktiga delar som bidrar till tillväxt för en stad eller kommun. 

   Problemen som vi har tänkt belysa är dels om det går att se några likheter i 

tillväxtstrategin som kommunen har satt upp med Floridas teorier kring den kreativa 

klassen och Glaesers teorier kring humankapital och stadstillväxt. En viktig fråga är också 

om det går att se om någon av de två presenterade teorierna passar bättre eller sämre in på 

en kommun som Karlstad. 

 Hur teoretiskt förankrad är kommunens tillväxtstrategi? 

 Vilken av Floridas eller Glaesers teorier ligger tillväxtstrategin närmast? 
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1.3 Metod 

   Uppsatsen kommer att vara en kvalitativ fallstudie av Karlstads kommuns ekonomiska 

styrning där vi kommer använda oss av två olika teorier i urban ekonomi och även statistik 

från bl.a. Statistiska Centralbyrån som sedan ska jämföras med det empiriska materialet 

som kommer att presenteras i form av de strategier om hur Karlstads kommun ska nå sitt 

mål för att bli 100 000 invånare till år 2020. Vi kommer att välja ut åtta stycken 

övergripande mål och delmål ur Karlstads kommuns tillväxtstrategi och analysera hur bra 

de passar in på Floridas teorier kring den kreativa klassen och Glaesers teorier kring 

humankapital och stadstillväxt. Vi kommer även att gå igenom vilka mål Florida och 

Glaeser anser är viktigast för att för att uppnå en god stadstillväxt.  

 

1.4 Avgränsningar 

   Vi har valt att begränsa oss till att bara analysera Karlstads kommuns tillväxtstrategi, 

och endast ytligt gå igenom folkhälsostrategin och miljö- och klimatstrategin. Detta för att 

analysera Karlstads kommuns ekonomiska styrdokument ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv. Av de 27 stycken mål och delmål i tillväxtstrategin har vi valt ut åtta stycken 

som vi skall analysera. Dessa är målen om den årliga befolkningstillväxten, det årliga 

bostadsbyggandet, bredbandstäckningen, antalet förvärvsarbetande, 

lönesummeutvecklingen, företagandet i kommunen, utbildningsnivån och målet om 

andelen universitetsstudenter som stannar kvar i kommunen efter avslutade studier 

   Vi har valt att endast fokusera på två olika teorier kring vad som genererar lokal tillväxt, 

Richard Floridas teorier om den kreativa klassen och Edward Glaesers teorier om 

humankapital och stadstillväxt och skall sedan applicera dessa på Karlstads kommuns 

tillväxtstrategi. Dessa avgränsningar har gjorts för att vi tror att Florida och Glaeser har 

två ganska skilda teorier som ska hjälpa oss att se på denna tillväxtsproblematik från två 

olika håll. För att på så sätt göra att vi får en bredare förklaring på vårt problem. Det finns 

även en del andra idéer om tillväxt samt hur städer ska kunna utvecklas men vi har valt att 

avgränsa oss till dessa två forskares idéer. 

 



4 

1.5 Disposition 

   Uppsatsen disponeras på följande sätt: kapitel 2 består av en redogörelse över Karlstads 

kommuns strategier om tillväxt, folkhälsa och miljö- och klimat samt de mål, delmål och 

del-strategier som dessa innehåller. Kapitel 3 består av en redogörelse över grundläggande 

urban-ekonomiska modeller, Floridas teorier om den kreativa klassen och Glaesers teorier 

om humankapital för ökad tillväxt, och sedan görs en jämförelse för att belysa likheterna 

och skillnaderna i Floridas och Glaesers respektive teorier. Detta för att sedan kunna gå 

vidare till kapitel 4 som består av en analys av kommunens tillväxtstrategi för att se i fall 

kommunen följt en viss teori eller om det finns drag av båda teorierna. Kapitel 5 handlar 

vidare om en diskussion angående resultatet av jämförelserna mellan teorierna samt teori 

och verklighet. Slutligen består kapitel 6 av en slutsats om man kan se att detta varit en 

lyckosam strategi för kommunen eller om det finns något som de hade kunnat lägga upp 

på ett bättre sätt. Vi har även en bilaga i slutet av uppsatsen med ett antal olika grafer från 

bl.a. Statistiska Centralbyrån. 
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2 Bakgrund 

   I detta bakgrundskapitel kommer vi att kort gå igenom Karlstads kommuns vision och 

strategiska plan för att sedan gå igenom kommunens tillväxtstrategi, folkhälsostrategi och 

miljö- och klimatstrategi. 

 

2.1 Karlstads kommuns vision 

   Idag är det vanligt att många kommuner har en värdegrund där de definierar ett antal 

värderingar och förhållningssätt som skall genomsyra hela organisationens verksamhet. 

Karlstads kommun har utformat en vision efter sin värdegrund som heter Livskvalitet 

Karlstad 100 000 (Karlstads kommun 2012b). Kommunens vision går kort sagt ut på att 

Karlstads kommun skall växa på ett ekonomiskt, estetiskt, socialt och miljömässigt 

hållbart sätt. Kommunen vill attrahera människor med kompetens, kreativitet och 

erfarenhet, detta skall man göra genom att erbjuda service av hög standard, stimulerande 

miljöer och att ha en arbetsmarknad för alla olika grupper i samhället. 

 

2.2 Karlstads kommuns strategiska plan 

   Karlstads kommun har till sin vision tagit fram en strategisk plan för att konkretisera och 

förverkliga sina åtaganden i visionen Livskraft Karlstad 100 000. Den strategiska planen 

skall ligga till grund för kommunens budget och den lägger fram en rad konkreta punkter 

som kommunen och nämnderna skall arbeta med för att kommunen skall uppnå målen i 

visionen (Karlstads kommun 2012e). För att förverkliga de mål som kommunen har satt 

upp i den strategiska planen så har kommunen delat in sina åtaganden i olika målområden, 

vilka är en ”attraktiv stad”, ”den goda gröna staden”, ”en stad för alla”, ”tillväxt” och 

”utbildning och kunskap”. Dessa målområden har de sedan delat in i tre olika 

hållbarhetsstrategier: folkhälsostrategin, miljö- och klimatstrategin och tillväxtstrategin 

(Karlstads kommun 2012d, 4f). 
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2.2.1 Karlstads kommuns tillväxtstrategi 

   Karlstads kommuns tillväxtstrategi fokuserar på åtgärder som skall leda till att 

kommunen lockar till sig företag och kompetenskraftiga människor. För att lyckas med 

detta så vill man att Karlstads kommun och FA-regionen Karlstad
2
 skall ha goda 

förutsättningar för näringslivet och företagsetableringar, ha trivsamma livsmiljöer och ha 

goda studiemiljöer (Karlstads kommun 2012f, 4). Kommunen har satt upp tre särskilt 

viktiga målgrupper för att kommunen skall ha en god tillväxt, dessa är: besökare, 

universitetsstudenter och människor med konkurrenskraftig kompetens. Besöksnäringen är 

viktig för den kommunala ekonomin och sysselsättningen, att fortsätta attrahera besökare 

leder till tillväxt och ett rikt fritids- och kulturliv är viktigt både för besökare och för 

karlstadsbor. Att universitetsstudenterna trivs i staden är väsentligt för att 

universitetsstudenterna skall vilja bo kvar och jobba i Karlstad efter avslutade studier. För 

att kommunens företag skall kunna växa är det oumbärligt att det finns en kompetent 

arbetskraft i kommunen som kan arbeta inom olika branscher och bidra till tillväxten 

(Karlstads kommun 2012f, 6f). Tillväxtstrategin har fyra delkategorier som målar ut de 

områden som skall prioriteras i kommunens tillväxtarbete. Dessa är: livskvalitet, 

tillgänglighet, näringsliv och innovativa miljöer och kompetens och utbildning (Karlstads 

kommun 2012f, 7). 

   Den första delkategorin, livskvalitet, behandlar befolkningstillväxt och olika faktorer 

som är relevanta för att människor flyttar. Övergripande mål i denna delkategori är att 

Karlstad skall ha en genomsnittlig befolkningstillväxt på 700 personer årligen till 2020 

och att Karlstad skall vara den fjärde största evenemangsstaden i Sverige. De delmål som 

kommunen har satt upp i denna delkategori är att omsättningen, skatteintäkterna och 

sysselsättningen inom turistnäringen i kommunen och FA-regionen Karlstad skall öka, att 

centrumhandeln skall öka i samma takt som den övriga handelsomsättningen i Karlstad 

och att kommunen skall ha en planberedskap för 500 nya bostäder årligen och att dessa 

skall vara av olika typer av bostäder (Karlstads kommun 2012f, 8-11). 

   Den andra av delkategorierna, tillgänglighet, behandlar kommunikationer som IT, 

arbetspendling och godstransporter. Karlstad är en ganska liten kommun i ett glest 

                                                 
2
 En FA-region (funktionell analysregion) är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att 

behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen i FA-regioner är främst till för att användas vid regionala-

analyser. Källa: Tillväxtverket. 2012a  

Se Karta 1 i bilagan. 
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befolkat län, därför att det viktigt att kommunen har en god tillgänglighet för att tillväxten 

skall öka. De övergripande mål som kommunen har satt upp i denna delkategori är att öka 

rörligheten mellan bostadorten och arbetet, främst genom en flexibel kollektivtrafik och 

att andelen godstransporter till och från Karlstad skall minska till förmån för bland annat 

tåg. De delmål kommunen har satt upp till denna delkategori är att 100 procent av 

kommuninvånarna skall ha tillgång till en bredbandsuppkoppling på minst 10 Mbit/s och 

att 90 procent skall ha tillgång till 100 Mbit/s, att kommunen skall ha attraktiva och 

tillgängliga gång- och cykelvägar mellan olika stadsdelar, att bil- och tågvägarna till 

Stockholm, Göteborg och Oslo skall vara så bekväma, smidiga och säkra som möjligt och 

att flygplatsen i kommunen, Karlstad Airport, skall ha minst sex avgångar per dag 

(Karlstads kommun 2012f, 12-17). 

   Den tredje delkategorin, näringsliv och innovativa miljöer, behandlar övergången från 

industri- och produktionssamhället till kunskapssamhället och behovet av en välutbildad 

och konkurrenskraftig arbetskraft. De övergripande målen som kommunen har satt upp 

här är att antalet förvärvsarbetande av befolkningen över 16 år skall öka med 15 procent 

till 2020 jämfört med 2008, att kommunens service till företagen skall vara bland de tio 

bästa i Sverige samt att prioritera tillväxtbranscher i kommunen. De delmål som 

kommunen har satt upp i den här delkategorin är att lönesummeutvecklingen skall vara i 

genomsnitt 5 procent per år till 2015, att företagskvoten
3
 skall öka från 105 till 110 och att 

andelen förvärvsarbetande ungdomar och utrikesfödda skall öka (Karlstads kommun 

2012f, 18-23). 

   Den fjärde delkategorin, kompetens och utbildning, behandlar hur kommunen skall 

arbeta med kompetensförsörjningen hos arbetskraften i kommunen och FA-regionen. 

Kommunen har som övergripande mål att öka andelen av karlstadsborna mellan 20 och 64 

år som har en eftergymnasial utbildning från 42,1 procent till 47 procent och att 

kommunen skall vara aktiv för att öka kompetensmatchningen och anställningsbarheten i 

kommunen. De delmål som kommunen har satt upp i denna delkategori är att öka andelen 

universitetsstudenter som är kvar i FA-regionen efter examen och att satsa på 

företagsamhet och entreprenörskap i grundskola och gymnasium (Karlstads kommun 

2012f, 24-27). 

                                                 
3
 Privata arbetsplatser per 1000 invånare 
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2.2.2 Karlstads kommuns folkhälsostrategi 

   Karlstads kommuns folkhälsostrategi fokuserar på åtgärder som skall minska det sociala 

utanförskapet, öka den sociala sammanhållningen och öka levnadsstandarden för 

kommunens invånare. Kommunen vill att den sociala hållbarheten skall vara god och att 

detta skall ligga till grund för ett jämlikt och jämställt samhälle där klyftorna inte skall 

vara för stora. För att öka kommunens tillväxt så vill man öka spetskompetensen i 

forskning och utbildning, men kommunen vill också att så få som möjligt skall hamna i ett 

socialt utanförskap och att de som gör det får så goda chanser som möjligt till ett bättre 

liv. De mål och delmål som sätts upp i folkhälsostrategin skall genomsyra hela 

kommunens verksamhet men de skall framförallt genomföras i skola, vård och omsorg 

(Karlstads kommun 2012a, 4). Strategin är indelad i fyra övergripande delkategorier: 

livsvillkor för en god och jämlik hälsa, hälsosam livsstil, livslångt lärande och hälsosam 

samhällsplanering (Karlstads kommun 2012a, 11). Prioriterade grupper i hela 

folkhälsostrategin är barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar (Karlstads 

kommun 2012a, 12). 

   Den första av kommunens delkategorier i folkhälsostrategin, livsvillkor för en god och 

jämlik hälsa, behandlar olika livsvillkor och hur de kan påverkas av politiska- och 

strukturella beslut (Karlstads kommun 2012a, 15). Kommunen har under denna kategori 

målsättningar om att öka kommuninvånarnas delaktighet och inflytande i samhället, öka 

möjligheterna till en meningsfull sysselsättning och arbete, minska våldet i samhället och i 

nära relationer samt att öka möjligheten för fast boende (Karlstads kommun 2012a, 15-

17).  

   Den andra delkategorin, hälsosam livsstil, behandlar olika typer av beteenden som 

påverkar människors val och möjlighet till en god hälsa. Kommunen har under denna 

kategori målsättningar om att öka andelen Karlstadbor med goda matvanor, öka andelen 

Karlstadbor som är fysiskt- och kulturellt aktiva, minska andelen Karlstadbor som lever 

med psykisk ohälsa samt att minska riskbruket av alkohol och tobak och att minska 

användandet av narkotika och dopingpreparat (Karlstads kommun 2012a, 18-21). 

   Den tredje delkategorin, livslångt lärande, behandlar olika områden som skall ge en 

gynnsam förutsättning för lärandet i skolan och bra förutsättningar för att man skall kunna 
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utveckla sina intressen även därefter. Kommunen har under denna kategori målsättningar 

om att öka andelen barn som upplever stimulerande och trygga lek- och lärmiljöer, öka 

andelen elever med behörighet till, och som fullföljer, gymnasiestudier samt att främja 

deltagandet i olika föreningar, organisationer och nätverk (Karlstads kommun 2012a, 23). 

   Den fjärde delkategorin, hälsosam samhällsplanering, behandlar närmiljön, 

bostadsområden och samhällets/stadens utformning. Kommunen har under denna kategori 

målsättningar om att öka tillgängligheten och användbarheten av offentliga miljöer och 

lokaler, öka den upplevda tryggheten utomhus, öka blandningen av olika boendealternativ 

för att öka mångfalden och minska segregationen i kommunens bostadsområden samt att 

minska andelen karlstadbor som utsätts för ohälsosamma produkter och livsmiljöer 

(Karlstads kommun 2012a, 24-25). 

 

2.2.3 Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi 

   Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi fokuserar på åtgärder som skall göra 

kommunen till en miljö- och klimatmässigt hållbar stad. För att kommunen skall växa så 

behöver den vara en kommun som människor trivs att vistas i, en kommun som kan 

attrahera människor. Kommunens tillväxt behöver också vara miljö- och klimatmässigt 

hållbar för att kommunen i framtiden skall kunna få bättre tillväxt (Karlstads kommun 

2012c, 4). Kommunens miljö- och klimatstrategi är baserad på de 16 nationella 

miljömålen
4
, och den är indelad i fem övergripande delkategorier: klimat och luft, vatten, 

natur och biologisk mångfald, mark, byggande och boende samt internt miljöarbete 

(Karlstads kommun 2012c, 4). 

                                                 
4
 De 16 nationella miljömålen antagna av sveriges riksdag är: 

1. Begränsad klimatpåverkan  2. Frisk luft     3. Bara naturlig försurning  

4. Giftfri miljö   5. Skyddande ozonskikt    6. Säker strålmiljö  

7. Ingen övergödning  8. Levande sjöar och vattendrag   9. Grundvatten av god kvalitet  

10. Hav i balans samt levande  11. Myllrande våtmarker   12. Levande skogar 

      kust och skärgård  

13. Ett rikt odlingslandskap  14. Storslagen fjällmiljö    15. God bebyggd miljö  

16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Källa: Karlstads kommun. 2012c, 5 
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   Den första av kommunens delkategorier i miljö- och klimatstrategi, klimat och luft, 

behandlar utsläpp, luftföroreningar och klimatpåverkan av olika sektorer i kommunen. 

Kommunen har under denna kategori två övergripande målsättningar om att kommunen 

skall ha en så god luftkvalitet så att människor, djur, växter och kulturvärden inte skall ta 

skada och att klimatpåverkan från transport- och energisektorn skall minska med en 

fjärdedel till 2020, se tabell 1. De delmål som kommunen satt upp i klimat och luft 

kategorin är att de vill att hushållsavfallen inte skall öka till 2020 och att procentandelen 

av allt hushållsavfall som återvinns skall öka. Kommunen har också som delmål att 

elanvändningen skall minska, andelen resor med lokaltrafiken skall fördubblas samt att 

cykeltrafiken och gångtrafiken skall öka (Karlstads kommun 2012c, 6-9). 

 

Tabell 1. Klimatpåverkan från olika sektorer i Karlstads kommun. 

   Sektor   Procentandel av klimatpåverkan 

   Transport    25 procent 

   Energi, el    21 procent 

   Mat    18 procent 

   Flyg    10 procent 

   Jordbruk, avfall, avlopp   9 procent 

   Konsumtion   8 procent 

   Energi, olja m.m.   6 procent 

   Arbetsfordon   3 procent 

Källa: Karlstads kommun 2012c, 6 

 

   Den andra delkategorin, vatten, behandlar föroreningar, försurning och övergödning av 

grundvatten, sjöar och vattendrag. Kommunen har som övergripande målsättning att 

kvaliteten på, och förhållandena vid vattendragen, sjöarna och grundvattnet skall 

förbättras till år 2020. De delmål som kommunen har satt upp är att grundvattnet 

fortfarande skall vara av god kvalitet och bidra till en säker dricksvattenförsörjning, att 

sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara samt ge bra förutsättningar för ett rikt 

friluftsliv, att den övergödningen som jordbruket står för skall minska, att den försurning 
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som olika föroreningar står för skall vara under gränsvärdena för vad mark och vatten tål 

och att återföringen av fosfor från kommunala och privata avlopp skall ske på ett säkert 

och hållbart sätt (Karlstads kommun 2012c, 11-14). 

   Den tredje delkategorin, natur och biologisk mångfald, behandlar kommunens 

naturområden och den biologiska mångfalden i skogsområden, odlingsområden och 

strandområden. Kommunen har under denna kategori målsättningar om att öka arealen 

skog som är till för rekreation och naturvård, öka arealen naturbetesmark och strandängar, 

arealen av ekologiskt och hydrologiskt värdefulla våtmarker skall inte minska samt att 

situationen för kommunens rödlistade växt- och djurarter skall förbättras (Karlstads 

kommun 2012c, 18-21). 

   Den fjärde delkategorin, mark, byggande och boende, behandlar samhällsplanering och 

boendemiljö. De övergripande mål som kommunen satt upp i denna del är att man skall ta 

hänsyn till natur- och kulturvärden och att ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt 

liv i samhällsplaneringen och att karlstadsborna i så liten mån som möjligt skall påverkas 

negativt av buller, kemikalier, luftföroreningar och radon. Kommunen har också som 

delmål att nybyggnaden av bostäder skall genomföras på ett sätt som är både är 

miljömässigt och långsiktigt hållbart, att alla karlstadsbor skall ha någorlunda bra tillgång 

till ett grönområde, att kulturhistorisk bebyggelse skall bevaras samt att antalet 

Karlstadbor som utsätts för störande buller skall minska (Karlstads kommun 2012c, 23-

28). 

   Den femte delkategorin, internt miljöarbete, behandlar kommunens interna arbete där 

man skall ta hänsyn till miljön i all kommunal verksamhet och ställa hårdare miljökrav i 

offentliga upphandlingar men även det dagliga arbetet och tjänsteresor skall ske på ett 

mera miljö- och klimatvänligt sätt (Karlstads kommun 2012c, 30-35). 
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3 Teori 

   I detta teorikapitel kommer vi att gå igenom grundläggande urbanekonomiska teorier för 

att sedan gå igenom de teorier kring stadsutveckling som vi menar är mest relevanta för att 

kunna göra en teorijämförelse och utvärdera Karlstads kommuns tillväxtstrategi. Teorierna 

som vi kommer att gå igenom är Richard Floridas teorier om den ”kreativa klassen” samt 

Edward Glaesers syn på humankapitalsteorin. 

 

3.1 Urban ekonomi 

   All ekonomisk aktivitet äger rum inom ett geografiskt område. Ekonomiska problem 

innehåller nästan alltid, antingen frågor angående platsspecifika förhållanden för den 

ekonomiska aktiviteten eller frågor angående hur man tar sig an geografiska förhållanden 

och geografiska avstånd. Kostnaderna som uppstår av de geografiska förhållandena 

kommer delvis att påverka priserna och kostnaderna på varje marknad. Orsakerna till att 

vissa marknader är lokaliserade till vissa geografiska områden är även det en ekonomisk 

fråga. Marknadens specifika beteende, och om en marknad är framgångsrik eller inte, 

beror delvis på dess lokalisering. Förhållandet mellan de geografiska förhållandena och 

ekonomin är en viktig fråga när man skall undersöka ekonomin på lokal eller regional nivå 

(McCann 2001, 1). 

   Geografisk-ekonomisk analys kan generellt delas in i två underkategorier: urban 

ekonomi och regional ekonomi. Urban ekonomi handlar, per definition, om hur ekonomin 

i en enskild stad fungerar. Modeller och analytiska verktyg inom området urban ekonomi 

är främst till för att analysera den ekonomiska aktiviteten i en enskild stad. Regional 

ekonomi handlar om hur ekonomin i ett större geografiskt område än det lokala fungerar. 

Den exakta definitionen på en region är mer komplex, en region kan definieras av 

antingen sin administrativa struktur, ekonomi, kultur, klimat eller topografi. Generellt kan 

man dock säga att en region är ett geografiskt område som är större än en stad men mindre 

än ett land (McCann 2001, 2f). 

   Många ekonomiska problem kan analyseras genom antingen urbanekonomiska- eller 

regionalekonomiskaverktyg, men ekonomiska förhållanden på lokal nivå kan påverka den 

regionala ekonomin och ekonomiska förhållanden på den regionala nivån kan påverka den 
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lokala ekonomin. Detta på grund av att ekonomisk policy implementeras ofta både på 

lokal och regional nivå, till exempel Karlstads kommun och Landstinget/Länsstyrelsen i 

Värmland. Politiker på både lokal och regional nivå spelar en stor roll när det gäller saker 

som bland annat infrastruktur, skatter, investeringar och landanvändning (McCann 2001, 

3). 

 

3.1.1 Agglomerationsekonomier 

   Ett företags val av plats beror på ett flertal olika variabler, så som till exempel: 

transportkostnader, lokala faktorpriser, produktions- och substitutionsmöjligheter, 

marknadsstruktur, konkurrens och information. En generell observation av företagens val 

av plats är att de brukar samlas i ett begränsat geografiskt område, ett företagskluster. 

Dessa kluster kan till exempel vara en industripark eller större städer. Dessa kluster är 

”platsspecifika” och platsspecifika ekonomier kallas även agglomerationsekonomier. När 

flera företag konkurrerar om arbetskraft och landareal så stiger priset på dessa, på grund 

av att efterfrågan ökar, vilket borde leda till att de lokala företagens vinster går ner. Detta 

händer dock inte på grund av att företagen i klustret blir mer effektiva, vilket mer än 

kompenserar för prisökningen av arbetskraft och land. Dessa effektivitetsökningar beror 

främst på tre olika agglomerationsfördelar som företagen i klustret kan ta del av: 

informationsdelning
5
 , speciella insatsvaror och specialisttjänster

6
 och lokal specialiserad 

arbetskraft
7
 (McCann 2001, 53ff). 

   När många företag i samma industri samlas i ett kluster så har de anställda i ett företag 

relativt lätt att träffa anställda ifrån andra företag i klustret. Dessa möten kan ske på 

formell väg genom olika företagsmöten eller på mer informell väg genom till exempel 

lunchmöten eller andra sociala sammanhang. Det viktiga med dessa möten, formella som 

informella, är att ”implicit information” delas mellan deltagarna. Med implicit information 

menas information som är ofullständig och som inte delas på den öppna marknaden, det 

kan till exempel handla om nya produkter, personal, teknologi eller marknadstrender. 

Deltagarna på dessa möten kommer att dela med sig av viss information om det egna 

                                                 
5
 Fri översättning av ”information spillover” (McCann 2001, 55). 

6
 Fri översättning av ”non-traded local inputs” (McCann 2001, 55). 

7
 Fri översättning av ”local skilled-labor pool” (McCann 2001, 55). 
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företaget för att få ta del av information från andra. Denna process av ömsesidig 

informationsdelning gör att alla deltagare får en bättre uppfattning om marknadsläget, och 

ökar därigenom deras konkurrenskraft. Ju flera deltagare som är med i dessa möten, desto 

bättre helhetsbild får alla enskilda deltagare av marknadsläget. Fördelen med geografisk 

klusterbildning är i detta fall att närheten till andra företag ökar tillgängligheten till 

information vilket leder till att alla företag i klustret får en bättre helhetsbild över 

marknadsläget. Detta informationsöverläge ger alla företag i klustret en konkurransfördel 

gentemot andra företag (McCann 2001, 56). 

   Den andra fördelen med ett företagskluster är att det finns ”speciella insatsvaror och 

specialisttjänster” som kan tillhandahållas företagen på ett effektivare sätt när företagen är 

samlade i ett geografiskt kluster, än om de skulle vara utspridda. Dessa speciella 

insatsvaror och specialisttjänster beskrivs som ”icke-handlingsbara”
8
 för att särskilja dem 

från andra insatsvaror och tjänster som ett företag vanligtvis använder. Att förse företag 

med dessa speciella insatsvaror och specialisttjänster är mycket dyrt, men om många 

företag är samlade på samma geografiska område så blir den genomsnittliga kostnaden per 

företag mycket lägre på grund av att kostnaden delas mellan alla företagen i klustret. 

Exempel på dessa speciella insatsvaror och specialisttjänster är: firmor som utför 

säkerhetstester på bilar, specialiserade advokatfirmor i anslutning till de finansiella 

instituten och de finansiella marknaderna, och vissa former av specialiserad infrastruktur 

(McCann 2001, 56f). 

   Den tredje fördelen med ett företagskluster är den ”lokala kvalificerade arbetskraften”. 

En stor arbetskraft med kvalificerade kunskaper inom en sektor minskar företagens 

anställningskostnader på två olika sätt. För det första så krävs det en viss mängd 

tillgänglig arbetskraft för att företagen snabbt skall kunna anställa ny personal om 

efterfrågan på deras varor eller tjänster plötsligt ökar. Ju mer arbetare det finns tillgängligt 

desto snabbare hittar företagen den arbetskraft som de behöver. För det andra så behöver 

företagen se till att personalen utför sina uppgifter korrekt. I många sektorer idag är 

kostnaderna, i både tid och pengar, för att träna upp ny personal väldigt hög, detta beror på 

att den nyanställda personalen behöver olika former av specialistträning. Företag som är 

verksamma i ett geografiskt område med högt specialiserad arbetskraft har en lägre 

kostnad för att utöka och träna sina anställda. Anställningskostnaderna, både i form av 

                                                 
8
 Fri översättning av ”non-traded” (McCann 2001, 57). 
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kostnaderna för att hitta kvalificerad personal och träningen av personalen, är lägre för 

företag i ett kluster än för företag som är utspridda (McCann 2001, 57). 

   Tillsammans kan dessa tre agglomerationsfördelar tillåta företag i ett kluster att ta del av 

stordriftsfördelar som är externa till varje enskilt företag men som är interna till 

företagsklustret. Det viktigaste inslaget i dessa agglomerationsfördelar är att när företag 

samlas i ett geografiskt område så reduceras informations- och transaktionskostnader. 

Agglomerering ökar sannolikheten för att relevant information delas, att speciella 

insatsvaror och specialisttjänster tillhandahålls och att lämplig kvalificerad arbetskraft 

kommer att finnas tillgänglig, på plats, i förhållande till företag som är utspridda (McCann 

2001, 57). 

 

3.1.2 Typer av agglomerationsekonomier 

   De agglomerationsfördelar som nämnts ovan förklara varför företag i samma sektor kan 

samlas i samma geografiska område och på så sätt få vissa konkurrensfördelar. Men 

företag inom olika sektorer kan också samlas i samma geografiska område. Den specifika 

karaktär agglomerationsekonomierna har kan vara olika beroende på de platsspecifika 

förhållandena. För att beskriva den speciella karaktären av agglomerationsekonomierna 

inom ett särskilt område så har klassificeringen av agglomerationsekonomier delats upp i 

tre typer nämligen: interna stordriftsfördelar
9
, platsanpassade ekonomier

10
 och 

stadsspecifika ekonomier
11

 (McCann 2001, 57f). 

   Vissa företag uppnår betydande ”interna stordriftsfördelar” i sin produktion endast på 

grund av deras storlek. Dessa stordriftsfördelar betraktas som interna för företaget på 

grund av att effektivitetsökningen endast är ett resultat av företagets storlek. Denna 

effektivitetsökning är helt beroende av stordriftsfördelarna som kommer av företagets 

geografiska placering. De interna stordriftsfördelarna beror helt enkelt på att företaget 

gjort stora investeringar på en specifik plats, istället för att de gjorts på flera olika ställen. 

En stor fabrik, till exempel, kräver att stora kvantiteter av kapital och arbetskraft finns på 

                                                 
9
 Fri översättning av ”internal returns to scale” (McCann 2001, 58). 

10
 Fri översättning av ”localization economies” (McCann 2001, 58). 

11
 Fri översättning av ”urbanization economies” (McCann 2001, 58). 
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samma plats. De interna produktions-stordriftsfördelarna kommer av att det finns en stor 

koncentration av både investeringar och arbetskraft på samma plats. Den stora kvantiteten 

av produktionsfaktorer som är samlade i ett geografiskt område, även fast de är i ett och 

samma företag, gör att interna stordriftsfördelar definieras som platsspecifik (McCann 

2001, 58). 

   ”Platsanpassade ekonomier” kallas de företag som uppkommer kring en grupp av 

företag i samma sektor på en och samma plats, de kan till exempel vara underleverantörer 

som producerar specialdelar till bilindustrin. Det finns flera olika sätt för dessa lokala 

leverantörsföretag att dra nytta av närheten till sina beställare, vilka är de företag som har 

stora interna stordriftsfördelar i sin produktion. Underleverantörerna kan tjäna på täta 

informationsutbyten med sina beställarföretag, och därigenom öka sin kunskap om 

beställarföretagen och de olika stadierna i produktionsprocessen. Detta kan i vissa fall ske 

genom utbyte av personal mellan företagen i fråga eller via konsulter. Även de andra 

agglomerationsfördelarna, de speciella insatsvaror och specialisttjänster och den lokala 

specialiserade arbetskraften bidrar till platsanpassade ekonomier (McCann 2001, 58). 

   Stadsspecifika ekonomier kallas de företag som uppkommer kring en grupp av företag i 

olika sektorer på en och samma plats. I städer som, till exempel, Birmingham och Detroit 

är ekonomin centrerad runt ett specifikt företag eller grupp av fabriker som uppnår interna 

stordriftsfördelar. Runt dessa fabriker finns det många lokala underleverantörer, och denna 

grupp av beställarföretag och underleverantörer är en platsanpassad ekonomi. Dessa städer 

är dock större än endast sina respektive bilindustrier. För att all annan ekonomisk 

verksamhet skall fortsätta vara samlade i dessa städer, så måste även de företag som inte 

tillhör bilindustri-sektorn också få stordriftsfördelar. Alla som bor och jobbar i sektorerna 

som tillhör den platsanpassade ekonomin behöver bland annat ta del av detaljhandel, 

fastighetstjänster, fritidsaktiviteter, juridiska tjänster, utbildning och sjukvård och så 

vidare. På samma sätt behöver företagen med interna stordriftsfördelar ta del av tjänster 

som till exempel: catering, fastigheter, förpackning, marknadsföring, reklam, säkerhet och 

transport et cetera. Dessa olika aktiviteter, som i sig inte är direkt kopplade till den sektor 

som har interna stordriftsfördelar eller den platsanpassade ekonomin, kommer ändå att 

samlas i kluster i den lokala ekonomin för att de skall kunna tillgodose företagen och deras 

anställda med sina respektive tjänster. Detta klusterbildande sker på grund av de stora 

möjligheterna som finns på den lokala marknaden. Dessa företag kommer dock att få 
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ökade kostnader, på grund av konkurrensen om arbetskraft och landareal, vilket måste 

kompenseras för om klusterbildningen skall fortsätta (McCann 2001, 58f). 

   I denna uppdelning av agglomerationsekonomier är interna stordriftsfördelar 

företagsspecifik, platsanpassade ekonomier sektorsspecifik och stadsspecifika ekonomier 

är således stadsspecifik. Skillnaden mellan dessa tre typer av agglomerationsekonomier 

beror därför på hur man definierar gränserna mellan företagen och de olika sektorerna 

(McCann 2001, 59). 

 

3.2 Richard Florida – Den kreativa klassen 

   Richard Florida är en av många forskare inom urban ekonomi, som är en del av 

nationalekonomin som under de senaste åren växt sig väldigt stark. Det som skiljer honom 

från andra forskare inom ämnet är att han valt att ta fasta på vad det är för typ av 

människor som lever i de städer som är mest framgångsrika samt vad som får dessa att 

flytta dit, istället för att endast ta fasta på att städer växer på grund av helt andra 

anledningar som att de exempelvis ligger nära en motorväg och att folk på så sätt samlas 

där (Florida 2006, 23-26). 

   Denna speciella typ av människor kallar Florida för den ”kreativa klassen” som enligt 

hans forskning består av två olika delar. Dels handlar det om en superkreativ kärna som 

består av forskare och ingenjörer, professorer, poeter och författare, konstnärer, 

skådespelare, designers och arkitekter samt fackförfattare, förläggare, analytiker och andra 

opinionsbildare. Utanför denna kärngrupp av den kreativa klassen finns den andra gruppen 

som består av människor som arbetar inom mer kunskapsintensiva branscher, till exempel 

teknologinäringar, finansmarknaden, juridiska och medicinska inrättningar och 

börshandel. Skillnaden inom dessa branscher jämfört med andra jobb är att den anställde 

har betalt för att vara kreativ och tänka själv, just detta gör klassen så unik menar Florida. 

Dessa människor tillåts ägna sig åt kreativt problemlösande med hjälp av de komplexa 

kunskaper som de fått genom en hög nivå av formell utbildning (Florida 2006, 103). 

   Den kreativa klassen är den grupp som växt i särklass mest under de senaste årtiondena 

och därför menar Richard Florida att det är särskilt viktigt att forma städerna efter dessa 

människors behov. En stad med en ökad mängd invånare från denna klass bidrar också till 

att inflyttningen av människor från andra klasser ökar, enligt den forskning som Florida 
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gjort. Framförallt drar en sådan stad till sig människor ifrån det som han kallar för 

serviceklassen. Denna klass består till stor del av lågavlönade jobb som till exempel 

servitörer, vaktmästare, hemtjänstarbetare med mera (Florida 2006, 105). Dessa jobb har 

växt fram tack vare behovet som den kreativa klassen har av exempelvis 

självförverkligande som gör att de prioriterar andra saker än till exempel hemarbete 

(Florida 2006, 111).  

   Vidare menar Florida även att den kreativa klassen besitter en förmåga av att vara 

särskilt öppna för förändring och är på så sätt väldigt toleranta och öppna för bland annat 

mångfald av olika slag. Detta gör att ett samhälle med hög nivå av denna klass kommer 

vara attraktiv att flytta till eftersom öppenhet och tolerans är något om efterfrågas av 

många enligt Floridas studier (Florida 2006, 112-113). 

   Dessa två ovanstående fenomen som är nära sammankopplade med den kreativa klassen 

bidrar till stor del till att en stad kan växa genom att locka till sig människor som tillhör 

denna snabbt växande klass samt andra klasser som är nära förbundna med denna klass. 

Genom att satsa på att anpassa sin stad så att den passar överens med dessa behov så 

kommer staden vara bra rustad inför framtiden i och med en stabil ekonomisk tillväxt tack 

vare en befolkningsmässig ökning. 

   Florida går också in på hur platsen eller själva staden ska vara utformad för att den ska 

kunna locka till sig den kreativa klassen. I sin bok tar han upp en rad olika orsaker till 

varför en person väljer att flytta till en speciell plats. Det rör sig om breda 

arbetsmarknader, livsstil, social interaktion, mångfald, autenticitet, identitet och 

platskvalitet. 

   För att förstå vad det är som är så speciellt med just dessa sju olika ämnen så behövs en 

närmare förklaring av dem. Till att börja med så bör en bred arbetsmarknad finnas för att 

locka människor till staden därför att den kreativa människan inte är ute efter ett ensamt 

arbetstillfälle utan den vill ha flera valmöjligheter vad gäller arbete. I dagens samhälle är 

det vanligare att människor är benägna att flytta mellan olika jobb, därför finns det ett 

behov av en bred arbetsmarknad vilket är avgörande för vilka platser som personer är 

villiga att flytta till (Florida 2006, 268-269). 

   Nästa anledning till att flytta är livsstil, denna kan nästan ses som ännu viktigare enligt 

Floridas fokusgrupper då de i många fall menar att det är en ”scen” eller livsstil som man 
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letar efter istället för ett jobb. Flera personer i Floridas fokusgrupper menar också att de 

varit med om att människor som de känner tackat nej till ett jobb beroende på att staden 

där jobbet finns inte erbjuder ett särskilt attraktivt uteliv eller kulturell scen. Detta kan 

även ses som ett tecken på att en stad håller sig uppdaterad och att den ”hänger med” 

(Florida 2006, 269-270). 

   Social interaktion, det tredje ledordet, handlar om att städerna bör underlätta för 

interaktioner mellan människor. Platser som inte är hemmet eller arbetet nämner Florida 

som ”tredje platser”, dessa platser kan exempelvis vara kaféer eller affärer där människor 

träffas under mer informella former. Utbudet av dessa tredje platser gör en stad mer eller 

mindre attraktiv menar fler av dem som Florida intervjuat. Detta beror till stor del på att de 

två andra platserna som tidigare varit stabila ståndpunkter i det sociala livet nu blivit allt 

mer osäkra. Det blir allt vanligare att bo ensam och att byta arbetsplats ofta (Florida 2006, 

270). 

   Ordet mångfald betyder i detta fall att människor dras till de platser där man tydligt kan 

se tecken på att det finns en heterogen blandning av olika etniciteter, olika åldrar och olika 

sexuella läggningar hos befolkningen. Detta bidrar till att alla kan känna sig välkomna och 

det är snarare olikheter än likheter som lockar människor till staden (Florida 2006, 271-

272). 

   Autenticitet, identitet och platskvalitet kan sammanfattas på så sätt att det är dessa delar 

som ger platsen en unik känsla som får människor att kunna urskilja den jämfört med 

andra mer slätstrukna städer eller platser. Vilken stad som man lever i har allt mer blivit en 

statussymbol, valet av stad som man lever i visar vem man är eller skulle vilja vara. Allt 

som händer i staden eller vad som fysiskt finns där blir viktigt för hur en människa 

uppfattas (Florida 2006, 273-277). 

   Sammantaget är dessa ledord något att sträva efter för att få den kreativa människan att 

trivas men det är inget måste, att jobba för att uppfylla alla på en gång. Exempelvis kan 

det räcka med att öka platskvaliteten för att också kunna öka mångfalden i staden. 
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3.3 Edward Glaeser – Humankapitalteori 

   Edward Glaeser är verksam på Harvard universitetet där han undervisar i mikroekonomi 

men har även skrivit bland annat boken ”Stadens triumf” som handlar om att de stora 

städerna har ”segrat” över landsbygden, genom att de lyckats samla stora delar av sina 

respektive länders befolkning (Glaeser 2012, 18). Han har med detta anslutit sig till 

humankapitalsteorin som tar fasta på att det bästa för en stad är att samla på sig så mycket 

humankapital som möjligt genom att samla en stor mängd utbildade människor i staden 

för att de på så sätt ska kunna utvecklas och lära av varandra. Detta ska enligt dem kunna 

leda till ekonomisk tillväxt och välfärd för så många som möjligt (Glaeser 2012, 43). 

   Han menar vidare att det inte är någon slump vilka städer som blir ledande och som 

växer sig stora eftersom de växt under en lång tid samt har mycket historia att falla 

tillbaka på. Bland annat tar han i sin bok upp Paris som började som en bra plats att 

försvara sig på för romerska soldater, till att vara det metropol som det är nu, mer än 2000 

år senare (Glaeser 2012, 240). I dessa storstäder bildas ”humankapitalskluster” där 

kunskaper snabbt förs vidare från person till person. Glaeser exemplifierar bland annat 

konstnärliga rörelser som något som har en tendens att utvecklas inom speciella städer. 

Bland dessa nämner han Florens på 1400-talet, Paris på 1800-talet samt Wien på 1700-

talet där det konstnärliga nytänkandet gick från Haydn till Mozart och senare Beethoven 

(Glaeser 2012, 240). 

   Glaeser tar även upp det faktum att en säker källa till städers tillväxt är utbildningsnivå, 

städer och skolor kompletterar varandra på detta plan (Glaeser 2012, 245). När antalet 

personer med en collegeexamen ökar med 10 procent ökar inkomsterna för den enskilde 

invånaren i staden med 7,7 procent även för de som inte har en collegeexamen.  En ökad 

utbildningsnivå ger också en större förståelse för vikten av ett demokratiskt samhälle och 

detta bidrar även det till den ekonomiska tillväxten för staden. Då mötena mellan 

människor som ska föra humankapitalet vidare har enklare att uppstå i ett demokratiskt 

och öppet samhälle. Detta stämmer väl överens med hans idéer om hur humankapital ska 

kunna få städerna att växa inifrån genom att kunskap överförs från individ till individ. 

   En annan viktig slutsats som han kommit fram till är att offentliga interventioner bör 

inrikta sig på att hjälpa fattiga människor istället för ”fattiga platser”. Med dessa ord vill 

Glaeser säga att det är viktigare att ge människor en chans till en värdig utbildning istället 

för att gång på gång försöka bistå städer som har en nedåtgående trend ekonomiskt. Om 
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staten istället bistår människorna som bor i dessa städer så kan de flytta till en mer 

framgångsrik plats eller genom sin utbildning bygga upp staden på nytt (Glaeser 2012, 

247-248). 

   Glaeser ser även bostadsbyggande som en viktig nyckel till framgång för städerna, han 

är dock väldigt kritisk till så kallade skrytbyggen som inte är marknadsmässiga.  I sin bok 

går han in på tre enkla steg för att kunna förenkla och effektivisera nybyggandet av 

bostäder istället för att bygga utan efterfrågan.  

   För det första anser han att den nuvarande tillståndsprocessen för byggtillstånd ofta blir 

för långdragen och skulle istället vilja öppna upp för ett enkelt avgiftssystem. I de fall då 

en hög byggnad stänger ute ljus eller blockerar en utsikt så bör en rimlig uträkning för 

denna negativa externalitet göras. Detta för att byggföretagen ska kunna betala för de 

sociala kostnader som nybyggandet medför. Dessa avgifter skull sedan delas ut till de 

drabbade i närheten till nybygget (Glaeser 2012, 162). 

   Hans andra steg grundar sig i att bevarandet av historiska byggnader bör begränsas 

därför att de i många fall upptar viktig mark för att kunna bygga nyare bostäder som i 

Glaesers fall mest handlar om skyskrapor. Han menar att man bör bestämma om ett 

specifikt antal för hur många historiska byggnader som skall få skyddas så att inte för 

många sparas i onödan (Glaeser 2012, 162-163). 

   Det tredje och sista steget för att förenkla framväxten av fler höghus i städerna är att låta 

stadsdelarna i en stad få en större befogenhet att själva bestämma vad de vill ha för 

byggnader inom sitt område. Stadsdelar bör själva få utforma regler för vilken uppsättning 

av byggnader som de önskar istället för att styras uppifrån av staten. Han erkänner dock 

också att de inte ska ha makt att stoppa byggandet helt och hållet då denna lokala del av 

staden då skulle riskera att bli ett ”NIMBY”-område
12

 (Glaeser 2012, 163).  

   Slutligen beskriver han en annan fördel som finns med att samlas och bo i städer. 

Förutom enklare möten mellan människor så menar Glaeser att miljön kan förbättras 

oerhört om satsningar görs för att fler ska kunna bo i städerna. Dessa satsningar bör läggas 

                                                 
12

 NIMBY-område: ”not in my backyard”-område, är ett område där en eller flera medlemmar av ett 

samhälle motsätter sig inrättandet av ett oönskvärt projekt (t.ex. en avfallsabläggning eller ett kraftverk) eller 

ett önskvärt projekt (t.ex. en skola eller ett vindkraftverk) för nära deras hem p.g.a att de är rädda för 

projektets eventuella eller uppfattade negativa konsekvenser.  

Källa: BusinessDictionary. 2013. 
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på att bygga höghus så att fler kan bo på samma lilla yta i storstäderna istället för att bo i 

förorterna. Sättet att ta sig fram i städerna är mycket mer miljövänligt än i förorterna där 

bil används i större utsträckning (Glaeser 2012, 258). 

 

3.4 Teorijämförelse 

   För att kunna få en bättre överblick över vilka skillnader och likheter som finns mellan 

dessa två forskare så kommer vi att göra en teorijämförelse. Sett till deras olika idéer så 

går det att se att de valt lite annorlunda vägar för att uppnå sitt mål som är att kunna få en 

stad att växa. Florida som tar fasta på den kreativa klassen där han menar att egentligen 

vilken stad som helst ska kunna växa bara den anpassas till de krav eller behov som denna 

växande klass har. Medan Glaeser tror mer på att det är människorna som behöver hjälp 

istället för städerna, kortsagt menar han att om det väl börjat gå dåligt för en stad så är det 

lika bra att inte investera i städerna utan man bör istället investera i de människor som bor 

där så att de kan få ett bättre liv genom utbildning och därmed ett större humankapital. 

   Både Florida och Glaeser har fokus på de agglomerationsfördelar som kommer ur att det 

finns en högutbildad arbetskraft i staden, och lägger mindre vikt vid de andra 

agglomerationsfördelarna, informationsdelning och insatsvaror. Floridas teorier går ut på 

att städer skall göra satsningar på de saker som gör att den kreativa klassen flyttar dit och 

på så sätt ökar andelen högutbildad arbetskraft i staden. Som nämnt så menar Florida att 

det är främst sju orsaker som gör att personer i den kreativa klassen vill flytta till ett 

specifikt ställe, nämligen: breda arbetsmarknader, livsstil, social interaktion, mångfald, 

autenticitet, identitet och platskvalitet. Han menar också att det är meningslöst att bygga 

upp stora företagskluster för att sedan försöka locka till sig den kreativa klassen utan att 

även satsa på de särdrag som den kreativa klassen värdesätter i en stad.  

   Även Glaesers teorier går ut på att det är stadens tillväxt, såväl ekonomisk som till sin 

befolkning, hänger ihop med utbildningsnivån. Glaeser menar att stadsspecifika 

ekonomier lockar till sig människor genom att städer har generellt sett högre humankapital 

än landsbygden, och att detta i sig gör att fler vill flytta in till städer. Han poängterar att 

det är viktigare att satsa på människor än att investera på platser där ingen vill bo. 

   Glaeser har dock framhävt en hel del kritik emot Floridas idéer om den kreativa klassen 

i sin recension om boken om den kreativa klassen så startar han med att ge en del beröm 
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över att Florida lyckats locka en så pass stor mängd läsare och gjort boken till en 

bästsäljare (Glaeser 2004, 1). I denna recension ifrågasätter Glaeser om det 

överhuvudtaget skulle vara någon skillnad på hans egen humankapitalsteori och Floridas 

idéer. De syftar till samma sak enligt honom och det är att ett samhälle med ökad nivå av 

högutbildade kommer att få möjlighet till att växa även befolkningsmässigt. Han går även 

in på att Floridas idéer inte är något nytt i sig utan det nya är att han sammanfört andra 

idéer som funnits sen tidigare (Glaeser 2004, 2). 

   Vidare kritiserar han det som enligt Florida är en av de största anledningarna till att 

människor ur den kreativa klassen flyttar till städerna, nämligen en attraktiv stadskärna. 

Enligt vad Glaeser fått erfara så lockas den kreativa klassen främst av säkerhet på gatorna, 

bra skolor och låga skatter när de väljer vilken stad de ska bosätta sig i. Det finns också en 

hel del bevis på att detta stämmer menar han och hänvisar bland annat till staden Plano i 

Texas som inte är speciellt bohemisk samtidigt som den hade en av de bästa 

befolkningsökningarna under 1990-talet (Glaeser 2004, 2). 

   Slutligen går Glaeser till angrepp emot Floridas ”gayindex”
13

 där han menar att det inte 

finns tillräckliga bevis för att en stads mängd av homosexuella skulle ha någon inverkan 

på hur många som väljer att flytta dit. Glaeser ställer sig i sin recension också tveksam till 

vad det är för skillnad mellan att inneha ett högt kreativt kapital eller ett högt 

humankapital. I sina egna regressionsanalyser kan han inte hitta något som skulle intyga 

på att det skulle kunna vara olika fenomen (Glaeser 2004, 4). 

   För att tydliggöra skillnaderna så har vi tagit fram tre framträdande punkter på åtgärder 

från bägge forskarna som ska bidra till tillväxt för städerna.  I Floridas fall så har vi valt att 

framhäva värdet av en bred arbetsmarknad, antalet attraktiva scener och platskvaliteten. 

Enligt Glaeser är det istället en god utbildningsnivå, ett ökat bostadsbyggande samt 

närheten i staden som bidrar till en ökad tillväxt både invånar- och ekonomi mässigt. 

   I vissa delar av deras teorier kan man istället se att de har ungefär samma syn på läget, 

detta framförallt vad det gäller att ett tolerant och demokratiskt samhälle ökar 

möjligheterna till att städer ska kunna växa. Där Florida ser toleransnivån som en 

indikator på hur hög invandringen till staden kommer vara medan Glaeser ser tolerans och 

                                                 
13

 Gayindex – Listar olika regioner i USA efter deras koncentrationer av homosexuella invånare.  Gayindex 

speglar, i nästan all Floridas forskning, regioners koncentration av högtecknologisk verksamhet bättre än 

något annat mått av mångfald (Florida 2006, 304f). 
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demokrati som något som gör att kunskap snabbare kan spridas mellan individerna som 

bor i staden. Något som vi också tycker oss att kunna utläsa av deras idéer är att de båda 

fokuserar på utbildningsnivån som har en betydande roll i stadens utveckling. Denna nivå 

är tydligt korrelerad till tolerans och demokrati. Både Florida och Glaeser menar att en 

god utbildningsnivå måste uppnås ifall en stad skall kunna bli framgångsrik på långsikt. 

   Dessa likheter och olikheter är viktiga att ha i åtanke när vi senare går in på analysen 

kring hur de två teorierna kan liknas vid Karlstad kommuns idéer om hur de ska få 

kommunen att växa till den storlek som de har önskat. 
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4 Analys 

4.1 Analysobjekt 

   De övergripande mål och delmål i tillväxtstrategin som vi skall analysera är målen om: 

den årliga befolkningstillväxten, det årliga bostadsbyggandet, bredbandstäckningen, 

antalet förvärvsarbetande, lönesummeutvecklingen, företagandet i kommunen, 

utbildningsnivån och målet om andelen universitetsstudenter som stannar kvar i 

kommunen efter avslutade studier. Vi har valt dessa åtta mål och delmål för att de är 

intressanta ur ett nationalekonomiskt perspektiv och för att de är relevanta för kommunens 

attraktionskraft och tillväxt. 

 

4.1.1 Befolkningstillväxt 

   Karlstads kommuns befolkning har under de senaste tio åren (från 2002 till 2012) växt 

med totalt 5995 personer, detta innebär en genomsnittlig befolkningsökning på ungefär 

600 personer per år. Under den senaste femårsperioden (från 2007 till 2012) så har 

kommunen växt med totalt 3288 personer, vilket innebär en genomsnittlig 

befolkningsökning på ungefär 620 personer per år, se graf 1 och 2 i bilagan (Statistiska 

Centralbyrån, 2013a). Kommunen har som övergripande mål i tillväxtstrategin att 

kommunens befolkningsökning skall vara i genomsnitt 700 personer per år till år 2020. 

För att detta mål skall nås så behöver kommunen vidta ytterligare åtgärder för att öka 

befolkningstillväxtstakten om Karlstads kommun skall bli en kommun med 100 000 

invånare inom en rimlig tid (se graf 3 i bilagan). 

   I jämförelse med liknande kommuner (Linköping, Sundsvall, Umeå, Växjö och Örebro) 

så är det bara Sundsvall som har haft en lägre befolkningstillväxt sedan år 1950 (se graf 

4). Karlstads befolkningstillväxt har under åren 1950 till 2012 varit lägre än tillväxten för 

Linköping, Umeå, Växjö och Örebro. Vad detta kan bero på har vi inte efterforskat i 

denna uppsats. 

   Enligt Floridas teori om den kreativa klassen så är det möjligen inte en 

befolkningsökning i sig som är det som bör eftersträvas utan mycket beror på vilken typ 

av människor som flyttar till staden. Därför är Karlstad inte helt fel ute när de vill behålla 

de högutbildade som flyttat dit för att studera på universitetet. Detta skulle kunna göra att 
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de bygger upp den kreativa klass som Florida analyserat. En ökning av de högutbildade 

som enligt teorin också bidrar till att locka servicearbetare till staden är en viktig 

bidragande faktor till att en stad ska kunna få en växande befolkningsökning i framtiden. 

   Sett ur Glaesers humankapitalteoretiska synvinkel så är i princip all befolkningsökning 

önskvärd då det ökar möjligheten för kunskap att kunna spridas i en snabbare takt. 

Karlstads mål är därför förenligt med denna teori då tanken är att samla så många som 

möjligt i och omkring centralorten. En ökad befolkning ska enligt humankapitalsteorin 

också bidra till en ökad förståelse för demokrati i samhället. Då kunskapen som är kärnan 

i samhället på så sätt har enklare för att färdas på ett snabbare sätt mellan människor. 

 

4.1.2 Bostadsbyggande 

   Karlstads kommun har i sin tillväxtstrategi som mål att det skall finnas en 

”planberedskap” för 500 bostäder årligen av olika karaktär, detta anser kommunen är 

viktigt för att man skall ha en fungerande och attraktiv bostadsmarknad. De senaste åren 

har det byggts ca 400 bostäder årligen, var av ca 75 procent varit flerbostadshus och ca 25 

procent varit småhus. Kommunen vill fortsätta jobba för att det skall byggas varierande 

typer av bostäder för att man skall ha en god beredskap för framtida inflyttning (Karlstads 

kommun 2012f, 11). 

   Antalet byggnader är för Florida inte helt relevant utan det är istället själva miljön som 

invånarna lever i som är viktigast för att personerna ska lockas till kommunen. Antalet är 

självklart också viktigt eftersom människorna som flyttar till staden måste ha någonstans 

att bosätta sig men det är snarare placeringen av dem än själva antalet som är viktigt för 

den kreativa klassen. 

   Humankapitalteoretiker och i synnerhet Glaeser hyllar nybyggande och då framförallt 

byggandet flerbostadshus, detta har även blivit prioriterat i kommunens strategi. 

Framförallt kan detta mål ses som ett förenklande i processen för att öka byggandet av 

bostäder vilket är något som förespråkas av Glaeser där han menar att detta är ett stort steg 

i att få en stad att expandera. 
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4.1.3 Bredbandstäckning 

   Karlstads kommun har i enlighet med den nationella bredbandsstrategin
14

 som mål att 

alla i kommunen skall ha tillgång till bredband med minst 10 Mbit/s hastighet, och att 90 

procent av kommuninvånarna skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s 

hastighet. Målet med en väl utbyggd IT-infrastruktur är till för att företagen skall ha goda 

kommunikations-möjligheter och för att stärka sin konkurrenskraft och vidga sina 

marknader (Karlstads kommun 2012f, 16). I Karlstads kommun har 99 procent av 

invånarna tillgång till 10 Mbit eller mer och 61 procent av invånarna 50 Mbit eller mer 

från och med oktober 2012 (Post- och Telestyrelsen, 2012a). 

   IT är något som ses som självklart i samhället enligt båda teorierna då det i Floridas teori 

kan ses som en bidragande faktor till att högteknologiska företag väljer att etablera sig på 

orten vilket i sin tur bidrar till att locka människor av den kreativa klassen till detta 

område. De lockas av de utmaningar som denna bransch har att erbjuda.  

   Sett till humankapitalteorin så ses en ökad IT-infrastruktur som positivt därför att det 

ökar möjligheterna för personerna i staden att ta del av så mycket information som möjligt 

och på så sätt underlättar detta bland annat möjligheterna att utbilda sig och utveckla sitt 

kunnande. Detta kan bidra till att städerna ökar sin mängd högutbildade invånare. 

 

4.1.4 Förvärvsarbetande 

   Karlstads kommun har som mål i tillväxtstrategin att antalet förvärvsarbetande av 

dagbefolkningen
15

 på 16 år och äldre skall öka med 15 procent från 2008 års andel till år 

2020. År 2008 var det totala antalet förvärvsarbetande dagbefolkning 47 529 personer, år 

2011 var det 48 729 personer som jobbade i kommunen (Statistiska Centralbyrån, 2012a). 

Ökningen mellan 2008 och 2011 är således 2,5 procent och målet om en 15 procentig 

                                                 
14

 Regeringen har som mål i den Nationella Bredbandsstrategin att minst 90 procent av alla hushåll och 

företag i Sverige bör ha tillgång till minst 100 Mbit bredband år 2020. 

Källa: Post- och Telestyrelsen. 2012b 

15
 Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter arbetsställets 

geografiska belägenhet t.ex. alla som har sitt förvärvsarbete i Karlstads kommun oberoende av var de är 

folkbokförda. 

Källa Statistiska Centralbyrån. 2012b 
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ökning till år 2020 innebär att kommunen vill att antalet förvärvsarbetande dagbefolkning 

då skall vara 54 658 personer (se graf 5). 

   En ökad dagsbefolkning är en bidragande faktor till att den ekonomiska tillväxten ökar. 

En ökad ekonomisk tillväxt bidrar i sin tur till att staden lockar till sig fler företag som är 

villiga att ta del av denna växande del av befolkningen. Överlag är en ökad 

dagsbefolkning minst lika viktig som ett ökat invånarantal i Floridas ögon då en stad med 

en låg dagbefolkning kan ses som en ”död” stad medan en stad med en växande 

dagbefolkning kommer att bidra till att möten mellan den kreativa klassen kan ske. 

   Nästan samma anledning till en ökad dagsbefolkning kan ses med 

humankapitalteoretiska glasögon, där bör en ökad dagsbefolkning bidra till en snabbare 

spridning av kunskap då det framförallt är under dagtid som människor möts. 

 

4.1.5 Lönesummeutvecklingen 

   Karlstads kommun har som mål i tillväxtstrategin att tillväxten i kommunens totala 

lönesumma skall vara i genomsnitt 5 procent per år. Den totala lönesumman är en bra 

indikator på hushållens likvida medel (för marknadsförsörjningskvot se graf 6) och 

tillväxten av lönesumman i kommunen är en bra indikator på kommunens allmänna 

tillväxt (Karlstads kommun 2012f, 21). Den totala lönesumman i Karlstads kommun var år 

2005 ca 11,1 miljarder och år 2011 ca 14,5 miljarder, det innebär en total ökning med ca 

30 procent och en årlig genomsnittlig ökning på ca 5 procent (Statsitiska Centralbyrån, 

2013b). 

   Teorierna om den kreativa människan tar inte så mycket hänsyn till lönenivån i städerna 

däremot kan en ökad lönesummenivå tyda på att samhället lyckats med att få in en ökad 

mängd människor. En ökad total lönesumma är också ett tecken på att det ekonomiska 

hjulet kommer snurra fortare i framtiden då hushållen har en större andel likvida medel 

som de kan spendera hos företagen. 

   En ökad lönesummenivå skulle även ses som positiv ur ett humankapitals perspektiv 

därför att en ökad total lönesumma bör uppkommit utav en stigande kunskapsnivå i 

staden. Detta är något som de ser som mycket positivt på. Karlstad bör således även kunna 

se sitt mål om ökad en ökad lönesumma som ett tecken på en ökad utbildningsnivå. 
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4.1.6 Företagande 

   Karlstads kommun har som mål i tillväxtstrategin att företagandet i kommunen skall öka 

från värdet 105 till minst 110, från 2009 års siffror till år 2015. Företagandet betyder här 

att antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare skall öka från 105 stycken till 110 

stycken, en ökning på 4,8 procentenheter (för nyföretagande se graf 8). Karlstads kommun 

ligger ganska bra till när det gäller företagandet jämfört med liknande kommuner, Växjö 

har ett något högre värde, 113, men kommuner som Sundsvall, Örebro och Linköping har 

företagskvoten 100, 88 och 85 respektive (Karlstads kommun 2012f, 21). 

   Företagende i sig är ett bra sätt att hålla en stad vid liv, det kan bland annat handla om de 

kaféer och annat som Florida beskriver som ”den tredje platsen”. Platser där människor ur 

den kreativa klassen kan mötas på sin väg mellan hemmet och arbetet. 

Företagsverksamheter sysselsätter ofta en stor del av den serviceklass som beskrivs i 

samband med teorin om den kreativa klassen. Ett ökat företagande skulle alltså kunna vara 

bidragande till att staden blir mer levande samt att den lyckas locka fler människor till att 

flytta dit. 

   För att undersöka fördelarna med företagande ur ett humankapitals perspektiv så bör det 

vara så att en ökad mängd företag leder till att humankapitalet hos de anställda också ökar 

på grund av att människorna får nya kunskaper genom att möta andra människor eller 

detaljkunskap för det som säljs. En anställd kan till exempel lära sig av att jobba och kan 

sen starta ett eget företag. Detta är någon som i framtiden kommer leda till ännu fler 

företag och förhoppningsvis även att fler kommer dras till staden. 

 

4.1.7 Utbildningsnivå 

   Karlstads kommun har som mål i tillväxtstrategin att utbildningsnivån skall höjas så att 

minst 47 procent av kommunbefolkingen, 20 till 64 år, har en eftergymnasial utbildning år 

2020. I Karlstads kommun var det år 2009 42,1 procent av kommunbefolkningen, 20 till 

64 år, som hade en eftergymnasial utbildning (Karlstads kommun 2012f, 26). År 2012 var 

det 46 procent av kommuninvånarna, i åldrarna 25 till 64 år, som hade en eftergymnasial 

utbildning på minst två år. För kommunbefolkningen från 16 år och äldre så var det 37 
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procent som hade minst två års eftergymnasial utbildning år 2012. För riket som helhet var 

siffrorna 40 procent respektive 32 procent år 2012 (Statistiska Centralbyrån 2013c). 

Karlstad har som universitetsstad en högre andel med en eftergymnasial utbildning än 

riket i sin helhet (se graf 7) och med jämförbara kommuner (Karlstads kommun 2012f, 

26). 

   Utbildning är en viktig aspekt i forskningen kring den kreativa klassen då en ökad 

utbildningsnivå bör tyda på att fler människor har anslutit sig till denna klass. Detta ökar 

kraven på att staden måste följa med i sin utveckling av miljöer som är anpassade för dem. 

Lyckas de med detta så kommer inflyttningen att öka då det finns en korrelation mellan 

tolerans och hög utbildning. Människor från den kreativa klassen lockas då att flytta till 

staden och kommer därmed också att öka utbildningsnivån ytterligare. 

   Utbildningsnivån är ytterst viktig för humankapitalteoretikerna då detta bidrar till att 

staden har en stabil grund av kunskap att stå på. Med hjälp av en hög utbildningsnivå så 

har staden möjlighet att klara av många svårigheter som kan uppstå. Exempelvis så är 

människorna inte lika bundna till ett visst yrke viktig var en bidragande faktor när till 

exempel bilindustrin i Detroit kollapsade. Vid ett sådant tillfälle blir många tvungna att 

lämna staden för att söka jobb på annan plats. 

 

4.1.8 Universitetsstudenter 

   Karlstad kommun har som mål i tillväxtstrategin att till år 2015 öka andelen 

universitetsstudenter som stannar kvar i kommunen och regionen efter avslutade 

universitetsstudier. Andelen värmlänningar som bosätter sig någonstans i Värmland efter 

avslutade universitetsstudier är betydligt högre bland de som har studerat vid Karlstads 

universitet än för de som studerat på ett universitet eller en högskola utanför länet. 

Karlstads kommun anser att det finns flera olika orsaker till varför man väljer att inte 

komma tillbaka till regionen efter avslutade universitetsstudier, förutom personliga skäl, 

så menar kommunen att Karlstad och Värmland har vissa begränsningar i 

arbetsmarknaden, vilket gör att personer med en akademisk examen från Karlstads 

universitet eller examen från ett annat lärosäte bosätter sig på någon annan ort med ett 

rikare utbud av arbetstillfällen (se graf 9). De menar vidare att det begränsade utbudet av 

kurser och program på Karlstads universitet gör att det finns utbildningar som man inte 
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kan studera på universitetet vilket gör att universitetet går miste om potentiella studenter. 

(Karlstads kommun 2012f, 26f). 

   Detta är ett mål som helt klart ligger i linje med det som teorin om den kreativa klassen 

förespråkar. Det är av stor vikt att så många högutbildade som möjligt vill stanna kvar i 

staden efter sina studier. Faktumet att en stads mängd utav högutbildade ökar är själva 

kärnan i Floridas idéer. Hög utbildning leder till allt som han står för det vill säga ökad 

tolerans samt en ökad förståelse för mångfald i samhället. Allt detta leder till att fler ur den 

kreativa klassen vill söka sig till staden i fråga. Karlstad gör alltså rätt i att lägga sina 

satsningar på att få universitetsstudenterna att stanna kvar efter att de har fullgjort sina 

studier. 

   Att ökad utbildningsnivån i staden som är en följd till att universitetsstudenter väljer att 

stanna kvar i Karlstad är en av de viktigaste faktorerna för att få en framgångsrik tillväxt 

enligt Glaeser. Genom att utbildningsnivån höjs så kommer även humankapitalet att öka 

vilket enligt dessa teorier kommer öka Karlstads chanser att blomstra som stad. 
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5 Resultatdiskussion 

   Analysen visar att mycket av det som Karlstads kommun har tagit med i sin 

tillväxtstrategi är viktigt ur ett teoretiskt perspektiv. Det skall dock påpekas att Floridas 

och Glaesers teorier är gjorda i USA och de har således ett ”amerikanskt” perspektiv på 

hur stadstillväxt fungerar. Vi har dock utfört denna uppsats med utgångspunkten att deras 

respektive teorier fungerar lika bra på hur stadstillväxt fungerar i Europa och Sverige. 

   Målet om den årliga befolkningstillväxten är viktigare för Glaeser på grund av att han 

menar att en befolkningsökning är önskvärd i sig medan Florida är mer intresserad av 

vilken typ av människor som flyttar till staden. Målet om det årliga bostadsbyggandet är 

även det viktigare för Glaeser därför att han ser husbyggandet som viktigt när städerna blir 

större medan Florida mest vill lägga kraft på miljön. Målet om bredbandstäckningen i 

kommunen ses som viktigt av båda teorierna då det bidrar till tillväxten i staden på ett bra 

sätt. Målet om att öka antalet förvärvsarbetande har båda ungefär samma syn på, det är 

viktigt att ha en hög andel förvärvsarbetande för att det lockar till sig fler företag och göra 

staden mer levande. Målet om lönesummeutvecklingen är inte så relevant för Florida och 

den kreativa klassen men ur Glaesers humankapital perspektiv så är lönerna en bra 

indikator på utbildningsnivån i staden. Målet om företagandet i kommunen är viktigt ur 

både Floridas och Glaesers syn på stadstillväxt, för att det bidrar till en mer levande stad. 

Målet om utbildningsnivån är troligtvis det viktigaste målet i tillväxtstrategin enligt både 

Florida och Glaeser, då en generellt högre utbildningsnivå ökar humankapitalet i staden 

och det leder också till att fler personer ansluter sig till den ”kreativa klassen”. Målet om 

andelen universitetsstudenter som stannar kvar i kommunen efter avslutade studier är 

kopplat till det föregående målet och är lika viktigt både ur Floridas och Glaesers 

synvinkel. 

   I tabell 2 (nedan) så har vi gjort en översikt över vilka av målen och delmålen som 

passar bäst in på de olika teorierna. Många av målen är lika viktiga ur både Florida och 

Glaesers perspektiv, men överlag så är Glaesers teorier mer förenliga med kommunens 

tillväxtstrategi. 
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Tabell 2. Resultat översiktstabell 

Analysobjekt   Florida  Glaeser 

Befolkningstillväxt    X 

Bostadsbyggande    X 

Bredbandstäckning  X  X 

Förvärvsarbetande  X  X 

Lönesummeutvecklingen    X 

Företagande   X  X 

Utbildningsnivå  X  X 

Universitetsstudenter  X  X 

 

   Det som vi vill lyfta fram som det viktigast för att få en stad att växa enligt Florida och 

Glaeser är det som är kärnan i deras forskning. Florida fokuserar sig på miljöerna i och 

omkring stadskärnorna som det som ska locka fler invånare till staden. Detta ska bland 

annat innebära att mötesplatser skapas samt att miljön ska vara trivsam att leva i. Glaeser 

vill istället fokusera på utbildning som är själva kärnan i hans teorier som ska göra så att 

staden växer inifrån genom att utbildning leder till att städerna klarar svåra situationer som 

exempelvis när vissa branscher dör och andra träder fram. Han jämför detta med Detroits 

situation där bilindustrin "dog", detta menar han var på grund utav den lågutbildade 

arbetskraften som fanns där. 

   Karlstads kommun har i sina strategier ett helhetsperspektiv som innefattar både de 

saker som Florida tycker är viktigt och det som Glaeser tycker är viktigt för stadstillväxt. 

Tillväxtstrategin och de mål vi analyserat anser vi ligger närmare Glaesers 

humankapitalteori för att fokus i strategin ligger på högutbildade personer och hur man 

skall locka dem till Karlstad. Folkhälso- och miljö- och klimatstrategierna har ett större 

fokus på stadsmiljön, trivsamheten och tryggheten i staden vilket ligger närmare det som 

Florida tycker är viktigt. Målen om utbildningsnivån och att kommunen vill att 

universitetsstudenterna skall stanna kvar i Karlstad efter sin examen är tydliga exempel på 
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vad Glaeser tycker är viktigt för stadstillväxt, samtidigt är de målen också viktiga ur 

Floridas kreativa klass-perspektiv men Florida menar att det är åtgärder som leder till ökad 

tolerans och ökad mångfald som i sin tur leder till att det flyttar in mer personer med högre 

utbildning till en stad. 

   Ett problem som man måste ha i åtanke är vad kommunen egentligen kan påverka. Saker 

som bostadsbyggandet eller bredbandstäckningen har kommunen en ganska direkt kontroll 

över, det är kommunen som ger ut bygglov och det är kommunen som står för att bygga ut 

bredbandsnätet i de flesta fall. Dock så är det upp till byggherrarna att faktiskt bygga 

bostäder och dylikt, men om kommunen har en bra planberedskap och smidiga processer 

för bygglov så leder detta till att det byggs mer. Andra mål som t.ex. andelen 

universitetsstudenter som stannar kvar i kommunen efter avslutad universitetsutbildning 

eller den totala lönesumman kan kommunen inte påverka på ett direkt sätt men möjligen 

på ett indirekt sätt genom att göra Karlstad till en attraktivare stad för personer att bo kvar 

i efter examen eller genom att försöka locka till sig företag som har en hög lönenivå för att 

på så sätt öka den totala lönesumman. Många av de mål som kommunen har satt upp i 

tillväxtstrategin saknar tyvärr en plan för hur de skall genomföras i praktiken. Detta är en 

av de större svagheterna i strategierna och det väcker frågor kring hur realistiska många av 

kommunens målsättningar är. 

   En svaghet som är återkommande i de olika hållbarhetsstrategierna är att det i de flesta 

fall inte finns en handlingsplan för hur målen skall nås. Det är i många fall så att 

kommunen har identifierat ett mål förklarar varför det är viktigt att målet nås men sedan 

utelämnar vad man praktiskt taget vill ta för åtgärder för att uppfylla målsättningen. 

   Slutligen så måste man ställa sig frågan om kommunens värdegrund, vision och 

strategier bara är fina ord och fraser i olika dokument som står och samlar damm i något 

arkiv eller om kommunen aktivt jobbar med strategierna i det dagliga arbetet. Detta har vi 

inte undersökt i uppsatsen men det är ändå en viktig fråga att ställa. Kommunen kan ju 

bara ha valt ett mål som t.ex. att kommunen skall ha 100 000 invånare till år 2020 och 

sedan bara hålla tummarna på att målet uppfylls i tid utan att aktivt jobba med åtgärder 

som gör att målet uppfylls. Andra mål i strategierna är mer abstrakta som t.ex. målet om 

att minska den psykiska ohälsan (”alla skall må bra” med andra ord) i kommunen. Detta är 

ett önskvärt mål i sig, men är det med bara för att det ”skall vara med” eller är det med för 

att det är något som kommunen aktivt vill arbeta med. 
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6 Slutsats 

   Syftet med denna uppsats var att undersöka hur teoretiskt grundad Karlstads kommuns 

tillväxtstrategi är i förhållande till Richard Floridas teorier om den kreativa klassen och 

Edward Glaesers teorier om humankapital och stadstillväxt. Utifrån vår analys så har vi 

kommit fram till slutsatsen att kommunen har en bra teoretisk grund för sina mål och 

delmål i tillväxtstrategin och att vi anser att strategin ligger närmare Glaesers teorier om 

humankapital och stadstillväxt än vad den ligger Floridas teorier kring den kreativa 

klassen. Dock så har kommunen ett bredare perspektiv om man även räknar in folkhälso-, 

och miljö- och klimatstrategierna. Karlstads kommun har dock inte lyckats bättre än 

jämförbara städer
16

 när det gäller befolkningstillväxten, vad detta kan bero på har vi inte 

undersökt i denna uppsats. 

   Det är möjligt att vi hade kommit fram till en annorlunda slutsats om vi hade använt oss 

av annan forskning och andra teorier inom urbanekonomi, men det blir svårt att spekulera 

kring p.g.a. att vi valde två specifika personer och deras teorier kring ämnet. Det som 

återstår att undersöka är hur kommunen har tänkt genomföra allt de som de har med i de 

olika hållbarhetsstrategierna. 

 

                                                 
16

 Linköping, Sundsvall, Umeå, Växjö och Örebro  
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Bilaga 

Graf 1 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån 2013a. 
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Graf 2 

 

Den procentuella förändringen av Karlstads kommuns befolkning mellan 1950 och 2012. 

Vi har gjort beräkningar, utifrån SCBs befolkningsstatistik, för att få fram den 

procentuella förändringen. 

Källa: Statistiska Centralbyrån 2013a. 
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Graf 3 

 

Karlstads kommuns framtida befolkningstillväxt. Vi har gjort beräkningar, utifrån SCBs 

befolkningsstatistik, om befolkningstillväxten för att försöka göra en uppskattning på hur 

lång tid det kommer att ta kommunen att nå målet om 100 000 invånare. Beräkningarna vi 

gjorde var en befolkningsökning på: 1700 personer per år, 1000 personer per år, 1 procent 

per år, 700 personer per år (vilket är kommunens mål), 600 personer per år (vilket är 

genomsnittet de senaste tio åren), 500 personer per år och 0,5 procent per år. 

Källa: Statistiska Centralbyrån 2013a. 
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Graf 4 Befolkningsantal i utvalda städer 

 

 

Befolkningen i Karlstad, Linköping, Sundsvall, Umeå, Växjö och Örebro mellan åren 

1950 och 2012. 

Källa: Statistiska Centralbyrån 2013a. 
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Graf 5 

 

Faktorn visar andelen förvärvsarbetande personer av samtliga invånare i en kommun. 

Källa: Svenskt Näringsliv 2013a. 
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Graf 6 

 

Andel av hushållens inkomster som kommer från marknadsaktiviteter, t.ex. lön från 

privata företag, föreningar och stiftelser. 

Källa: Svenskt Näringsliv 2013a. 
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Graf 7 

 

Statistiken hämtas från SCB:s Utbildningsregister. Statistiken visar andelen personer i (16-

74 år) med eftergymnasial utbildning. 

Källa: Svenskt Näringsliv 2013a. 
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Graf 8 

 

Statistiken hämtas från SCB:s Företagsdatabas. Nyföretagande visar antal nya företag per 

1 000 invånare. 2010 skedde en stor ökning i nyföretagandet jämfört med tidigare år. 

Anledningen till det är främst ändrade regler för att sätta aktivitetsstatus för företag. 

Källa: Svenskt Näringsliv 2013a. 
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Graf 9 

 

Statistiken visar nettoinflyttningen till kommunen i absoluta tal för åldersgrupperna 16-24 

år samt 25-34 år. 

Källa: Svenskt Näringsliv 2013a. 
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Karta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Tillväxtverket 2012b. 


