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Förord 
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humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vilket har varit till stor hjälp som bollplank under hela 

processen. Vidare vill jag rikta ett tack till anställda på Nässjö kommun för er tid och att ni har visat ett 

så stort engagemang gentemot mig och kandidatuppsatsen. 

 

Ni har alla bidragit med kloka ord och många skratt, tack! 

 

  



Sammanfattning  
I Sverige ser vi våra stränder som en resurs. Det är en resurs för verksamheter kopplat till vattnet, men 

det är även platser där människan kan komma för rekreationssyften och aktiviteter. Det var under 1900-

talet som detta uppmärksammades genom politiken. Medborgare flyttade in till de större tätorterna, 

arbetade hårt i fabrikerna och behövde därmed platser för återhämtning. För att säkerställa att stränderna 

bevarades infördes strandskyddet i lagtexten, vilket hindrade all byggnation från strandlinjen 100 meter 

in mot land samt 100 meter ut i vattnet. 

 

Flyttströmmarna in mot de större tätorterna fortsatte och detta på bekostnad av landsbygden. Det började 

ske en avbefolkningen av landsbygden vilket väckte en oro hos politiken. En stagnation av landsbygden 

var inget de önskade. Som reaktion på detta infördes bland annat år 2010 möjligheten för kommuner 

runt om i landet att i samband med översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS). Inom dessa områden anser kommunen att en exploatering av bostäder eller andra 

verksamheter kopplat till vattnet skulle kunna bidra till en utveckling av landsbygden. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka effekterna av LIS-verktyget, vilket har styrt till ett tvådelat 

syfte. Dels att undersöka kommunala tjänstemäns samt politikers inställning till och tillämpning av 

planeringsverktyget LIS. Dels att fånga medborgares drivkraft till att bosätta sig inom ett utpekat LIS-

område. 

 

För att ge svar på syftet har en fallstudie gjorts på Nässjö kommun. Som metod har det genomförts 

intervjuer med en politiker och en tjänsteman på en samhällsplanerarnivå samt tre hushåll på en 

medborgarnivå. För att strukturera upp analysen har två teman identifierats genom ”grounded theory”. 

Temana kopplar an till uppsatsens syfte och frågeställningar. Sammantaget finns en positiv inställning 

till LIS-verktyget på samtliga nivåer. Drivkraften till att bosätta sig inom ett LIS-område kan härledas 

till olika push- och pull-faktorer. Dock återfinns i analysen och slutsatserna att samtliga hushåll innan 

flytten har haft sociala kopplingar till ett strandnära läge. 

 

Nyckelord i uppsatsen är: landsbygd, utveckling, flyttningar, LIS och drivkraft. 
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1. Inledning 
”Landsbygderna erbjuder många av lösningarna när det gäller framtidens utmaningar, inte minst inom 

klimatpolitiken, men då måste det vara möjligt att verka och bo där”. Detta skrivs i den statliga offentliga 

utredning som publicerades 2017 vid namn För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för 

arbete, hållbar tillväxt och välfärd (Landsbygdskommittén 2017, ss. 11–12). Utredningen föreslog 

flertalet strategier för att nå landsbygdsutveckling. En av strategierna syftade till att möjliggöra boende 

på landsbygden genom att låta kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS). 

 

År 2009 lade regeringen fram en proposition vars syfte var att ge kommunerna möjligheten att i samband 

med översiktsplaneringen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(Miljödepartementet 2009). Verktyget trädde i kraft år 2010, dock begränsat till bostäder, verksamheter 

och/eller andra åtgärder som bidrog till en utveckling av landsbygden (ibid, s. 65). 5 år senare skrev 

Strandskyddsdelegationen i slutrapporten Strandskyddet i praktiken att: ”En geografisk begränsning av 

LIS kan vara motiverat, men bör i högre grad beakta platsspecifika förutsättningar och möjliggöra ett 

hänsynstagande till områdenas föränderlighet” (SOU 2015:108, s. 228). Med detta menar 

Strandskyddsdelegationen att LIS-verktyget blivit mer av ett stelbent verktyg som med fördel kunde ses 

över på grund av att landsbygden ser olika ut i olika delar av Sverige. 

 

Detta resulterade i att utredningen från 2017 gav förslag om att förenkla för människor att bosätta sig i 

strandnära lägen (Landsbygdskommittén 2017, s. 138). Förslaget grundades dels på de slutsatser 

Strandskyddsdelegationen gjort, men även i en rapport utgiven av Länsstyrelserna från år 2015 där det 

påpekades att LIS-verktyget inte gett den stimulans på landsbygden kommunerna hoppats på. Detta på 

grund av att länen i Sverige har tolkat strandlagstexten olika. Vissa länsstyrelser har därför ställt krav 

vid utpekandet av LIS-områden kommunerna inte kunnat hantera (ibid, s. 139). 

 

Utredningen följdes av att Naturvårdsverket år 2017 fick i uppdrag av regeringen att se över 

lagstiftningen om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Den primära anledningen var att de skulle 

föreslå olika författningsändringar i lagtexten samt andra eventuella insatser för att gynna 

landsbygdsutveckling i områden där tillgången till stränder är god. Eventuella författningsändringar och 

insatser var dock fortsatt tvungna att säkerställa att strandskyddets syfte ej äventyrades. Som tidigare 

nämnt berör LIS-verktyget både möjligheten för byggnader tänkt som bostad, verksamheter eller andra 

anläggningar som främjar utveckling av landsbygden (Miljödepartementet 2009, s. 65), dock riktades 

uppdraget åt möjligheten att uppföra byggnader tänk som bostad (Naturvårdsverket 2017, s. 6).  
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Detta speglar en uppfattning på nationell nivå att LIS-verktyget kopplat till bostäder inte är nog 

anpassningsbart för platsspecifika attribut och att det finns en ambition att genom ändringar i lagtexten 

förenkla för kommuner att peka ut LIS-områden och bevilja dispenser inom strandskyddat område. 

 

I ovan beskrivna bakgrund blir det intressant att veta dagens inställning och uppfattning hos kommunala 

tjänstemännens samt politikers inställning till LIS-verktyget och hur det tillämpas för att uppnå 

landsbygdsutveckling. Då Länsstyrelserna menar att verktyget inte givit de flyttströmmar kommunerna 

hoppats på blir det vidare intressant att även undersöka individers drivkraft till att flytta ut till ett område 

utpekat som LIS. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

I inledningen ges en kort presentation av hur LIS-verktyget har behandlats och att det inte verkar som 

att det levt upp de politiska förväntningarna. Detta gör det intressant att undersöka effekterna av LIS-

verktyget. Det har styrt till ett tvådelat syfte i uppsatsen. Dels att undersöka kommunala tjänstemäns 

samt politikers inställning till och tillämpning av planeringsverktyget LIS. Dels syftar även uppsatsen 

till att fånga drivkraften till att medborgare bosätter sig inom ett utpekat LIS-område. 

 

Med utgångspunkt i syfte redovisat ovan har följande frågeställningar formulerats för att vägleda arbetet:  

- Hur ser kommunala tjänstemän och politiker på tillämpningen av LIS-områden som ett verktyg 

för landsbygdsutveckling? 

- Vad finns det för drivkrafter till att bosätta sig inom ett utpekat LIS-område? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen grundar sig på en fallstudie av Nässjö kommun då uppsatsen tagit en ideografisk ansats för 

att i detalj förstå fenomenet LIS till studieobjektet. 

 

Då LIS-verktyget syftar till att främja landsbygdsutveckling genom både exploatering av bostäder, 

åtgärder och uppförande av verksamhetslokaler (prop. 2008/09:119, s. 65), har jag har i denna uppsats 

valt att enbart fokusera på aspekten exploatering av bostäder. Detta med anledning av att arbetet 

koncentreras till demografiska förändringar som sker på landsbygden inom Nässjö kommun. 
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Jag kommer att presentera olika aspekter av LIS, dock har jag valt att under empiri, resultat och analysen 

exkludera delarna om krav på argumentation för miljökvalitetsnormer. Då detta tenderar att landa i ett 

naturvetenskapligt perspektiv skulle uppsatsen ej uppfylla kravet på att behandla ett 

samhällsvetenskapligt ämne inom kulturgeografin. 

 

 

1.3 Disposition 

I följande kapitel, kunskapsöversikt, kommer en redogörelse för relevanta begrepp, strandskyddets 

historia samt forskning som på olika sätt anses relevant för att ta med in i analysen. Kapitel tre beskriver 

den metod som används för att genomför uppsatsen och vilka sökord och databaser som använts. Kapitel 

fyra ger en presentation av den kommun uppsatsen fokuserat på, i detta fall Nässjö kommun. I kapitel 

fem följer en redogörelse för den empiri som insamlats, vilket för denna uppsats är bestående av 

intervjuer. Kapitel sex består av en analys som kopplar samman empiri med kunskapsöversikten i kapitel 

två. Kapitel sju sammanfattar vad analysen genererade, samtidigt som det görs en återkoppling till syftet 

och frågeställningarna. Det åttonde kapitel som avslutar uppsatsen innehåller en avslutande diskussion 

där det öppnas upp för andra resonemang som uppkommit utefter arbetets gång. 

 

 

 

2. Kunskapsöversikt 
Detta kapitel ämnar redovisa för hur utvecklingen av strandskyddet lett det vi idag kallar LIS samt att 

visa på tidigare forskning som på olika sätt berört landsbygdsutveckling och planeringsverktyget LIS. 

 

Kapitlet inleds med att ge en förförståelse av relevanta begrepp som leder arbetet. Detta följs av ett 

avsnitt om strandskyddet ur ett historiskt perspektiv. Sedan kommer en återblick på urbaniseringen samt 

då kontraurbaniseringen kom att uppdagas. Vidare kommer ett avsnitt om landsbygdsutveckling och 

kapitlet avslutas med ett invånarperspektiv från landsbygden. 

 

 

2.1 Relevanta begrepp 

Urbanisering behöver inte enbart förknippas med central- och tätorters befolkningstillväxt utan kan 

även innehålla kvalitativa aspekter som sociala och ekonomiska strukturer som råder och även det 

politiska landskapet (Knox & Marston 2016, s. 420). Fokus av begreppet urbanisering i denna 

kandidatuppsats kommer dock enbart att behandla kvantitativa data i form av demografiska förändringar 

genom flyttningar. 
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Kontraurbanisering innebär en befolkningsökning på landsbygden baserat på flyttningar från tätorter 

(Amcoff 2000, ss. 46-47). 

 

Begreppet landsbygd saknar en entydig definition på nationell och lokal nivå (Naturvårdsverket 2017, 

s. 28). En anledning till detta är att begreppet realiseras genom erfarenheter och föreställningar. Det blir 

tydligt när det fylls av materiella ting människor knyter band till, exempelvis växtlighet eller byggnader 

(Scholten 2005, s. 141). 

 

Glesbygdsverkets definition av landsbygd utgick från arbetsmarknad och service. De ansåg att tätorter 

med mer än 3000 invånare utgjorde en viss arbetsmarknad samt ett grundutbud av service. De tog även 

hänsyn till tillgängligheten med utgångspunkt i tätorten. Deras definitionen lyder: ”Tätortsnära 

landsbygder är områden som finns inom 5–45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3000 

invånare.” (Glesbygdsverket 2008). 

 

Länsstyrelsen, vilken enligt plan- och bygglagen (2010:900) 7 kap. 18 d § har som uppgift att pröva 

lämpligheten av en strandskyddsdispens inom ett av kommunen utpekat område för LIS, använder sig 

av samma definition av landsbygd som (f.d.) Glesbygdsverket (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010). 

Varje kommun har dock i uppgift att, i samband med framtagandet av översiktsplanen, själva definiera 

vad landsbygd i deras kommun innebär och vilka dessa områden är (Länsstyrelserna u.å.). 

 

Strandskydd syftar enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap 13§ till att genom allemansrätten trygga 

medborgares tillgång till strandområden. Utöver denna sociala utgångspunkt ska även strandskyddet 

skydda och bevara goda livsvillkor för växt- och djurriket. Enligt 7 kap 14 § (miljöbalk 1998:808) utgår 

strandskyddet från strandlinjen och sträcker sig 100 meter upp på land samt 100 meter ut i vattnet, vilket 

även inkluderar miljön under vattenytan (Naturvårdsverket 2012). Dock har länsstyrelsen makten att 

besluta om förlängt strandskydd till maximalt 300 meter från strandlinjen. Detta beslutas på grund av 

att säkerställa något av strandskyddets syften.  

 

För att strandskyddets syfte ska uppnås får det enligt 7 kap. 15 § (miljöbalken 1998:808) inte uppföras 

nya byggnader inom strandskyddat område. Redan existerande byggnader får inte heller ändra 

användningsområde eller utökas med andra anordningar eller anläggningar. Likaså får det inte föregå 

grävningsarbeten eller likande förarbeten till byggnad eller utökning av byggnad. Slutligen får inte 

miljön påverkas av åtgärder på så vis att det väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter. 

Fortsättningsvis står det i 16 § att de byggnader som inte avses till bostäder utan kräver ett strandnära 

läge för att upprätthålla verksamheter inom exempelvis fiske får undantag från strandskyddet. 
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Strandskyddet gäller generellt i hela Sverige, det oavsett täthet på bebyggelse eller platsens naturvärden 

(Naturvårdsverket 2012). 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, som fortsättningsvis kommer benämnas som LIS, är ett 

verktyg kommunen, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 1§ och 5§, ska redovisa i 

översiktsplanen. Naturvårdsverket menar att syftet med LIS-områden är att i ett långsiktigt perspektiv 

stimulera utveckling på lokal och regional nivå. Detta förutsätts av att det finns en god tillgång på 

stränder runt omkring området samt att eventuell exploatering inte sker på bekostnad av strandskyddets 

syften. Naturvårdsverket menar fortsättningsvis att behovet av en sådan utveckling LIS-verktyget syftar 

till att stimulera i första hand finns i landsbygdsområden som inte ansluter till större tätorter 

(Naturvårdsverket 2012, s. 14). 

 

Push-faktorer är förutsättningar och händelser som driver en individ att flytta från en plats till en annan. 

Det kan både handla om idiosynkratiska och missnöje med de bekvämligheter som erbjuds vid ens 

bostad. Det kan handla om krig, ekonomiska förhållanden eller försämring i den kringliggande miljön. 

Pull-faktorer är olika attribut som lockar en individ att flytta till en plats. Ofta leder dessa i kombination 

med varandra till migrationsströmmar (Knox & Marston 2016, s. 114). 

 

 

2.2 Utvecklingen av strandskyddet 

Den politiska diskussionen om skydd mot exploatering av Sveriges stränder och senare även vissa 

lättnader inom det vi idag kallar strandskyddsområden kan enligt Segrell härledas tillbaka till 30-talet 

(Segrell 1995, s. 57). 

 

År 1949 lade justitiedepartementet ett förslag till lag om tillfälligt strandskydd med ett tydligt socialt 

fokus. Det började år 1936 då det hade väkts två motioner, både i första och andra kammaren, vilka 

påvisade att det allt mer mekaniserade industriarbetet i kombination med ett mer händelserikt och 

stressigt vardagsliv ställde krav på att det fanns god tillgång till platser för rekreation och vila. 

Framfarten av det mekaniserade industriarbetet tillsammans med stigande urbanisering gjorde att det 

blev väsentligt att säkerställa dessa platser för den svenska folkhälsan, men även för demokratin och 

utvecklingen av social rättvisa. Vid sidan av denna tidigare kunskap lyfte även justitiedepartementet 

1949 att flertalet befolkningsgrupper med lagstöd hade rätt till sammanhängande semester, vilket också 

blev ett argument för att behålla platser för rekreation och vila (Segrell 1995, ss. 56–57).  
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Motionen från andra kammaren belyste även att områden i närhet av större städer, så som områden 

gränsande till sjöar, hav och andra vattendrag, exploaterades i en hög hastighet och att detta hindrade 

kringboende att nyttja platserna för bad och friluftsliv (ibid, ss. 57–58). Segrell menar att de motioner 

som lades fram under 1930-talet främst utgick från stadens perspektiv. Fokuset låg på att befolkningen 

i städerna berövades från tillgången till friluftsliv vid den tätortsnära landsbygden där det fanns orörda 

områden med rekreationsvärden. Enligt Segrell fanns där två konfliktbilder som skulle komma att 

resultera i att kommuner och staten kunde utse områden till friluftsallmänningar. Den ena konfliktbilden 

som låg till grund för det nya verktyget var bestående av medel- och låginkomsttagaren, bosatt i staden, 

ställd mot höginkomsttagaren. Det var två samhällsgrupper där den ena hade stora behov av tillgång till 

friluftsområden med höga rekreationsvärden, dock utan kapital, och den andra med intresse för att 

exploatera inom dessa områden (ibid, s. 58). Den andra bilden var från höginkomsttagarens sida där det 

fanns en rädsla för friluftslivets negativs sidor i form av skadegörelse och nedskräpning (ibid, s. 58). 

 

Motionernas förslag år 1936 på ett naturskydd med sociala värden i fokus var enligt Segrell inte enbart 

en reaktion från politiker. Han pekar på att även andra organisationer och grupper i samhället hade viljor 

att införa naturskydd vars syfte var att bevara och skydda sociala värden (ibid, s. 62). 

 

Strandskyddet 

Efter justitiedepartementets förslag till lag om tillfälligt strandskydd år 1949 påbörjades arbetet som 

skulle leda till den permanenta strandskyddslagstiftningen. Till detta tillsattes en utredningsgrupp 14 

juli 1950 med namnet Strandutredningen. De överlämnade den 9 oktober 1951 ett slutbetänkande till 

regeringen med rubriken ”Lag om förbud mot bebyggelse m.m. inom vissa strandområden” 

(Strandutredningen 1951). År 1952 resulterade Strandutredningens slutbetänkande i att regeringen 

framförde en strandlagsproposition till riksdagen, vilket väckte reaktioner från Högerpartiet (Segrell 

1995, s. 86). Trots viss skepticism röstades propositionen genom och 1 januari 1953 trädde lagen i kraft. 

Det blev Länsstyrelsernas uppgift att med hjälp av den nya strandlagen peka ut områden som skulle 

täckas av strandskyddet. Då strandlagen trädde ikraft pekade Länsstyrelserna ut 10’120 kilometer av 

strandskyddsområden. 12 år senare gjordes en naturvårdsutredning där det uppdagades att det pekats ut 

ytterligare cirka 3 500 kilometer stränder som omfattades av strandlagen (ibid, ss. 85–87). 

 

Då Länsstyrelserna inrättade strandskyddsområden efter strandlagen använde de sig av främst två olika 

metoder. Genom den ena metoden lades hela insjöar eller långa kuststräckor under 

strandskyddsbestämmelser, detta utan att det i förväg gjorts en nära undersökning. Dock konstaterades 

i Naturvårdsutredningen att denna metod främst på grund av bristande resurser, inte hade genomförts på 

ett önskvärt sätt (Segrell 1995, s. 87). Genom den andra metoden genomfördes djupgående 

undersökningar av vart fall i förhållande till strandlagen och dess bestämmelser. Genom denna metod 
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pekades det enligt Segrell ofta ut begränsade områden som bedömdes vara särskilt värdefulla (ibid, s. 

88). 

 

År 1961 väcktes två olika motioner till riksdagen som båda var oroade över Sveriges stränder. Segrell 

skriver att motionärerna oroade sig över att utbyggnaden av det allmänna vägnätet skulle hindra 

allmänhetens tillgång till dem genom ianspråktaganden eller som en fysisk barriär som avskärmar 

människor från strandområden. Enligt Segrell var detta en anledning till att 1960 års 

Naturvårdsutredning fick tilläggsuppdraget att se över strandlagen (Segrell 1995, ss. 89–90). Sedan 1936 

hade trycket på stränderna ökat och därför ställdes högre tryck på att strandlagen kunde lösa de konflikter 

som uppstod. Detta var grunden till att de två motionärerna 1961 önskade en skärpning av strandlagen 

för att säkerställa tillgängligheten mot allmänheten. Naturvårdsutredningen svar på denna oro och 

önskan blev att strandlagen skulle vara en del av naturvårdslagen. Segrell lyfter hur 

Naturvårdsutredningen tog samma parti som Strandutredningen vilken år 1951 hade påpekat att en 

sammanslagning av strandlagen utan större bekymmer kunde sammanföras med naturvårdslagen (ibid, 

s. 91, Naturvårdsutredningen 1962, s. 211). Vidare menade Naturvårdsutredningen att lösningen inte 

var att ge författningsförslag. Snarare lyftes brist på ekonomiska medel och resurser, vilket också blev 

utredningens förslag till åtgärd (Naturvårdsutredningen 1962, s. 212). 

 

I linje med Naturvårdsutredningens förslag blev år 1964 strandskyddslagstiftningen en del av 

naturvårdslagen, utan några författningsändringar och trädde i kraft den 1 januari 1965 (Segrell 1995, 

ss. 92–93). 

 

Det generella strandskyddet 

Mellan åren 1965 och 1994 skriver Segrell att lagtexten om strandskydd ändrades 30 gånger (Segrell 

1995, s. 93). Bland dessa 30 gånger lyfter Segrell ändringen år 1972 samt 1974 som de tillfällen där de 

viktigaste förändringarna genomfördes. Tidigare hade markägare rätt att få ut en ersättning om 

strandskyddet på deras ägor hindrade dem att göra någon form av exploatering (ibid, s. 77). År 1972 

togs dessa ersättningsregler bort, vilket resulterade i att markägare inte längre fick ersättning. År 1974 

gjordes en omvälvande förändring. Vid detta årtal skärptes strandskyddet och istället för att 

länsstyrelserna fick peka ut specifika områden för strandskydd kom strandskyddet automatiskt att bli 

generellt i hela Sverige. Detta innefattade alla stränder vid insjöar, vattendrag och hav (ibid, s. 93). 

 

Paradoxalt mot länsstyrelsernas tidigare uppgift fick de nu, i samband med att strandskyddet blev 

generellt i hela landet, möjligheten att peka ut strandområden vilka ansågs saknade friluftsvärden. Syftet 

var att peka ut områden som inte skulle omfattas av det generella strandskyddet. De kunde även reglera 

skyddszonen från 100 meter upp till 300 meter.  
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Likt de gamla bestämmelserna fanns det i de nya, som trädde i kraft 1 juli 1975, möjligheter till undantag 

och dispenser (Segrell 1995, s. 93). Segrell skriver att det sedan 1930-talet funnits en oro över att 

fritidsbebyggelsen skulle hota allmänhetens tillgång till attraktiva stränder med rekreations- och 

friluftslivsvärden. Enligt Segrell var detta orsaken till att lagtexten skärptes även denna gång (ibid, s. 

93). I betänkandet från Naturvårdskommittén 1974 lyfts att stränderna i Sverige är nationens viktigaste 

tillgång för friluftsliv. Detta grundar sig i deras resonemang kring att bad kombinerat med solande var 

en av de, vid den tiden, populäraste fritidsaktiviteter (Naturvårdskommittén 1974, s. 185). 

 

En enligt Segrell viktig händelse i strandskyddets historia är år 1994 då strandskyddet inte enbart syftade 

till att bevara de sociala värden stränderna innehöll. Dess syfte utvidgades då till att även inkludera 

ekologiska aspekter (Segrell 1995, s. 127).  

 

Strandskyddsdispens 

Under 1990-talet visar Segrell en pågående politisk diskussion där Miljöskyddskommittén år 1993 

föreslog en samlad miljö- och naturvårdslagstiftning, Miljöbalken (Segrell 1995, s. 133, 

Miljöskyddskommittén 1993). Det skulle således fortfarande vara möjligt för länsstyrelserna att bevilja 

dispenser från strandskyddet, och dessutom fanns möjligheten att delegera beslutsansvaret ner till 

kommunal nivå (Segrell 1995, s. 134, Miljöskyddskommittén 1993, s. 100–102). Segrell visar genom 

avhandlingen att det fanns en viss osäkerhet kring om kommunerna hade kompetensen att hantera 

ansvaret och där med kvarblev huvudansvaret på statlig nivå hos länsstyrelserna (Segrell 1995, ss. 129–

174). Segrell menar att delar av motståndet till att kommunerna skulle få makten att kontrollera 

strandskyddet grundade sig i en syn på att strandskyddet var tvunget att ses i ett långsiktigt perspektiv 

(Segrell 1995, s. 174). 

 

Segrell belyser även en önskan från norra delar av Sverige, att det skulle vara enklare att ge vissa 

lättnader i strandskyddet på vissa platser och områden. Detta för att behålla samt locka ny medborgare 

genom att erbjuda strandnära och attraktiva boendemiljöer, skapa nyetableringar av företag som i sin tur 

genererar arbetstillfällen. Reaktionen till denna önskan från Miljöskyddskommittén var att sådana 

lättnader skulle bidra till kortsiktiga lösningar på lokala problem och att detta inte var syftet med en 

eventuell lättnad. Dock fanns en förståelse för att det fanns ett varierat exploateringstryck på stränder i 

olika delar av landet och att det därför fanns denna önskan (Segrell 1995, ss. 174–175). Segrell menar 

genom Miljöskyddskommitténs respons på önskan att det fanns en viss ovilja att införa lokala 

anpassningar i strandskyddet till lagtexten. En ställning båda politiska blocken delade med kommittén. 

Dock understryker Segrell att det fanns en skillnad i hur blocken såg till länsstyrelsernas anpassning av 

strandskyddsbestämmelserna, i huvudsak norra Sveriges glesbygdsområden (ibid, s. 179). 

 



9 
 

År 1987 trädde plan- och bygglagen i kraft och ersatte där med byggnadsstadgan, lagen om påföljder 

och ingripanden mot olovligt byggande och byggnadslagen. Det var en reaktion på att det fanns ett ökat 

behov att på ett långsiktigt sätt säkra hushållningen med mark, en splittrad och uppdelad lagstiftning och 

samhällsplanerarens oklara status. Det infördes två nya planinstrument som ersatte de tidigare stadsplan, 

byggnadsplan och generalplan. Dessa var översiktsplan och detaljplan. Översiktsplanen fick rollen som 

ett kommunövergripande dokument vars uppgift var att redovisa mark- och vattenanvändning och 

hänsyn till riksintressen (Boverket 2014). Tack vare det nya planverktyget översiktsplan skriver Segrell 

att Miljöskyddskommittén övervägde en viss anpassning av strandskyddet till lokala förhållanden. 

Kraven var dock att anpassningen skulle vara högst avgränsad samt att motiveringen explicit skulle var 

motiverad i översiktsplanen. Förslaget från Miljöskyddskommittén innebar att 

strandskyddslagstiftningen kunde anses som ett nytt planeringsinstrument i vissa delar av Sverige samt 

att det nu blev möjligt att ställa strandskyddet mot andra kommunala intressen, detta i enlighet med den 

borgliga regeringens intressen år 1993 (Segrell 1995, s. 179). Denna ställning av Miljöskyddskommittén 

väckte reaktioner från Naturvårdsföreningen som menade på att förslaget gav strandskyddet en 

försvagad position. De ville istället skärpa dess ställning och helt eliminera möjligheten till dispenser 

(ibid, ss. 175–176). 

 

Segrell målar i sin avhandling även upp en bild av medias roll i den politiska processen att anpassa 

alternativt skärpa strandskyddet. Han lyfter olika rubriker i dåtidens tidningar där alla speglade en 

situation där politiker luckrade upp strandskyddet och att där med svenska allemansrätten stod på spel 

(Segrell 1995, s. 176). Segrell menar att den dåvarande mark- och planministern Görel Thurdin hade en 

väsentlig roll i diskussionen, då hon genom media menade att det var svårt att se att glesbygdsområdens 

stränder och dess friluftsliv skulle påverkas negativt av begränsad bebyggelse. Kort därefter lät 

regeringen inleda en undersökning om att tillåta en begränsad bebyggelse inom strandskyddade områden 

på glesbygden. Segrell menar att Thurdin var öppet inställd att strandskyddsreglerna skulle användas 

som planinstrument i den kommunala planeringen (Segrell 1995, s. 177). 

 

År 2001 gav regeringen Naturvårdsverket ett uppdrag att kartlägga hur strandskyddsbestämmelserna 

nyttjades samt att utreda vilka konsekvenser lättnader alternativt en skärpning av strandskyddet skulle 

resultera i. Nästkommande år redovisades uppdraget av Naturvårdsverket och år 2005 utgavs en 

skrivelse från Miljödepartementets arbetsgrupp vars syfte var att utarbeta ett förslag till ändrade 

strandskyddsbestämmelser med grund i Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget från år 

2001 (Regeringen 2015). Naturvårdsverket (2002) kom efter kartläggningen fram till att det fanns brister 

i hur strandskyddsbestämmelserna tillämpades. En anledning de ansåg var problemet var att reglerna 

var för stelbenta och stränga i förhållande mot olika regionala förutsättningar i landet. Förslagsvis 

menade de att det generella strandskyddet inte skulle tillämpas på de minsta sjöarna och vattendragen.  
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Dock tillägger de att länsstyrelsen fortsatt borde ha möjligheten att återinföra strandskyddet där de ansåg 

att det behövdes för att bevara och skydda djur- och växtlivet. Vidare föreslår utredningen att det ska 

införas en möjlighet för lättnader inom strandskyddat område. Dock ska det främst ske i områden som 

är i behov av regional utveckling, där det är lågt exploateringstryck och där en eventuell exploatering 

inte äventyrar naturvård eller friluftsliv. Vidare anser utredningen att lättnader på långt sikt inte skulle 

medföra att strandskyddets syften riskeras (ibid, ss. 3–4). För att realisera detta föreslog utredningen 

författningsändringar i miljöbalken (ibid, ss. 8–11). 

 

Som en reaktion på detta presenterades proposition (2008/09:119) från Miljödepartementet, styrt av en 

borglig regering ledd av Fredrik Reinfeldt, till riksdagen. I propositionen föreslogs ändringar i 

miljöbalken (1998:811) och plan- och bygglagen (1970:10) tillsammans med specifika följdändringar i 

andra lagtexter, vilket innebar att miljöbalken och plan- och bygglagen hade ett ökat samspel mellan 

varandra. Detta förslaget innebar att kommunerna genom översiktsplanen skulle ges möjligheten att 

peka ut områden tänkta för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). LIS-områdenas syfte var att 

möjliggöra vissa lättnader inom strandskyddet, dock enbart vägledande vid prövningar av dispens- och 

upphävandefrågor. Vidare föreslogs att kommunerna skulle bli tilldelade huvudansvaret för dispens och 

upphävande från strandskyddet för att öka ett regionalt och lokalt inflytande över strandskyddet. 

Reglerna om LIS började gälla 1 februari 2010 (Miljödepartementet 2009, s. 1). 

 

 

2.3 Från urbanisering till kontraurbanisering 

Tankegångarna kring placering av städer, institutioner och transportsystem kopplat till lokal och 

regional utveckling kan härledas tillbaka till 1600-talet med Gustav Vasa och Axel Oxenstierna. Dock 

kan den tidsperiod av urbanisering vi ser idag inleddes först under 1900-talet som en effekt av 

övergången från ett industrisamhälle till ett servicesamhälle (Andersson, Ek & Molina 2008, s. 13). 

 

Urbaniseringen hade sin kulmen under 1950- och 1960-talen. Staden hade sedan länge vart det 

dominerande forskningsobjektet och det bortom staden, landsbygd och glesbygd, låg i periferin inom 

forskningen. Detta var ett resultat av den urbanisering som ägde rum under denna tid. En växande kamp 

om maktresurser och koncentrationen av verksamheter fångade forskarnas och planerarnas intressen 

(Forsberg 2013, s. 204). Dock skede en vändning under 1990-talet där landsbygden tog en tydligare roll. 

Två läger utvecklades där det ena ansåg att landsbygden var ett kulturarv likt ett muséum. Landsbygdens 

attribut i detta läger kännetecknades genom en plats för rekreation given till medborgare i det urbana 

rummet. Detta var ett utifrånperspektiv där den urbana livsstilen präglar accepterade sociala normer 

(ibid, s. 205).  
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Det andra lägret utvecklades från ett inifrånperspektiv där forskningen och planeringen ansåg att det 

problemlösningstänk storsamhället och modernistismen praktiserade var problematiskt (ibid, s. 206). 

Likheterna mellan de båda lägren kan vid första anblick vara obefintliga. Dock belyser Gunnel Forsberg 

i sin text Landsbygder i omvandling (2013) den problembild som de båda delar, landsbygden som ett 

problem, avvikande från social och ekonomisk utveckling (ibid, s. 206). 

 

Under 1980-talet och framåt identifierades en ny trend av nya förflyttningsmönster, där medborgare i 

stadsområden flyttar ut till landsbygden. Parallellt med denna trend finns en annan kurva där medborgare 

flyttar från små städer till större städer. Forsberg (2013) likställer de olika trenderna till de olika 

formerna; jordbruks-, industri- och servicesamhällen. Hon menar att jordbrukssamhället hade ett 

bosättningsmönster med torp och bondgårdar och industrisamhället kännetecknades av urbaniseringen 

samt den täta staden. Nu, då samhället går mot ett servicesamhälle, tenderar förflyttningsmönstren 

istället alstra en utglesning av stadslandskapet. En utglesning mot den Forsberg benämner som den 

tätortsnära landsbygden. Det görs en skildring av den tätortsnära landsbygden och den mer perifera. Den 

tätortsnära landsbygden igenkänns med karaktär av en attraktiv boendekultur och landsbygden i perifera 

områden som exploateringspotentiell mark präglat av upplevelsevärden och kultur (ibid, s. 206, 208). 

 

Jan Amcoff (2000) observerar i sin doktorsavhandling Samtida bostätting på svensk landsbygd att det 

mellan 70- och 80-talet skedde den procentuellt mest stigande befolkningsutvecklingen på landsbygden 

under 1900-talet. Där efter mattades flyttströmmarna av men fortfarande kvarstår en positiv 

befolkningstillväxt under 1990-talet (ibid, ss. 53–55). 

 

Forsberg (2013) beskriver landsbygdens koppling till staden genom att måla upp de utmaningar som 

intresserar dagens forskare inom samhällsplaneringen. De innefattar bland annat attraktivitet, social 

ekonomi och entreprenörsanda, ämnen som både är aktuellt för staden liksom för landsbygden. Vidare 

menar Forsberg att stad och landsbygd även kopplas samman genom arbetsmarknadsregioner som 

medför att de båda begreppen inte bör separeras från varandra (ibid, s. 209). Glesbygdsverket har i deras 

rapport gjort samma slutsats då de undersökte andel förvärvsarbetande i Sverige genom funktionella 

analysregioner, FA-regioner (Glesbygdsverket 2007, s. 12). 

 

Utglesningen av stadslandskapet mot den tätortsnära landsbygden kan vara ett resultat av medborgares 

personliga anknytningar till en plats och platsidentitet. En plats identitet kan både motivera en person 

att bo kvar samtidigt som den kan verka som drivkraft för en person bosätta sig på en annan plats. Valet 

av bosättningsplats speglas mot de platsspecifika attribut en individ uppfattar som attraktivt och 

meningsfullt. Då en plats inte speglar de attribut som eftersträvas kan personen uppleva sig som 

begränsad.  
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Den upplevda begränsningen innebär att personen inte kan förmå att känna sig fri att leva det liv den 

värdesätter. Med detta resonemang kan en flytt från en plats till en annan motiveras genom platsidentitet 

som drivkraft (Forsberg 2013, s. 203). 

 

Som Forsberg tidigare skrev sker flyttströmmarna med drivkraften av platsidentitet och hemkänsla och 

att de kan känna sig begränsade till att leva det liv de uppfattar som attraktivt på en specifik plats 

(Forsberg 2013, s. 203). Avslutningsvis görs ett konstaterande att de öppna landskap och miljöer 

landsbygden har att erbjuda gentemot staden ger en attraktiv plats för både rekreation och boende. 

Dock uppstår följande som problem för samhällsplanerare; skapa täthet, goda 

kollektivtrafikförbindelser, kommersiell offentlig service och bevara och skydda de världen som finns 

på landsbygden och samtidigt ge möjligheten till modernisering och förnyelse (Forsberg 2013, s. 210). 

 

 

2.4 Landsbygdsutveckling 

Landsbygdsutvecklings innebörd skiljer sig från olika platser och områden i Sverige, vilket leder till att 

varje kommun själv måste definiera både vad landsbygd i deras kommun innebär samt vad som leder 

till landsbygdsutveckling (Länsstyrelserna u.å.). Anledningen till att landsbygdsutvecklingens innebörd 

skiljer sig från kommun till kommun är då begreppet är beroende av plastspecifika attribut. Med andra 

ord krävs det av varje kommun att identifiera dessa attribut, i form av värden och fysiska strukturer, som 

kännetecknar deras landsbygd. Länsstyrelserna (u.å.) menar vidare att en utveckling av landsbygden 

innebär att dess värden utvecklas samt förstärks. Det blir då av vikt att ge kommunens 

landsbygdsområden det utrymme i planeringen samt de resurser som krävs för att stärka dess värden. 

Lokal, regional och nationell nivå av planering lyfts som viktiga aktörer för att ge förutsättningarna för 

utveckling av landsbygden (ibid, s. 3,). Den bör även ske hållbart genom att alla tre dimensionerna av 

hållbar utveckling; socialt, ekologiskt och ekonomiskt tas hänsyn till (ibid, s. 11). 

 

För att skapa en hållbar utveckling krävs det inte enbart att identifiera den ekologiska aspekten, 

naturvärden, av hållbarhetsbegreppet. De sociala och ekonomiska aspekterna måste även tas i beräkning 

för att uppnå en utveckling som är hållbar (Boverket 2017). Här kan studier av landsbygdens demografi 

ge goda förutsättningar till strategier vilket genererar social och ekonomisk utveckling (Amcoff & 

Westhom 2007). Demografin blir allt mer betydelsefull då planerare ser vinningar i att förutspå 

ekonomisk och social utveckling (ibid, s, 363). Genom en analys av den demografiska utvecklingen 

över tid blir det möjligt att förutse mönster mot en allt äldre, yngre eller jämn befolkningstillväxt. En 

befolkningsökning i arbetsför ålder inom en region kan antas generera en ekonomisk tillväxt och 

samtidigt ge en ökning av barn i skolåldern.  
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Även fast vissa faktorer, exempelvis att unga vuxna flyttar hemifrån eller tidig pensionering kan vara 

svårt att förutse är det enligt Amcoff och Westholm (2007) möjligt att förutse vissa generella 

livsmönster. Genom en studie över Europas demografiska utveckling i rurala områden har de skådat en 

generell nedgång av de arbetsföra åldrarna och en uppgång av den äldre befolkningen (ibid, s. 365). 

 

För att implementera ett landsbygdsperspektiv i planeringen har översiktsplaneringen uppdagats som ett 

viktigt verktyg i den kommunala planeringen (Länsstyrelserna u.å., s. 11). En avsaknad av ett tydligt 

landsbygdsperspektiv i översiktsplanen riskerar istället att kommunen missgynnar de boende på 

landsbygden då värden som lyfts inkluderar både kommunens stadslandskap, gles- och landsbygd (ibid, 

s. 4). Flertalet frågor bör behandlas i översiktsplanen för att uppnå landsbygdsutveckling, bland dem 

förutsättningar för god infrastruktur och kommunikationer. Utvecklade kommunikationsstråk bidrar till 

att frigöra de boende på landsbygden från en begränsad arbetsmarknad till att sluta upp i en större 

arbetsmarknadsregion och bredare utbud av service (ibid, s. 14). 

 

Vidare är det av vikt att förse landsbygdens serviceutbud med det underlag de behöver. Detta kan handla 

om att skolor har tillräckligt elevunderlag och att företag har tillräckligt stort kundunderlag (Syssner och 

Olausson 2016, s. 224). Då översiktsplanen är ett strategiskt dokument som skall leda den kommunala 

planeringen och de politiska beslut som tas blir det viktigt att den behandlar landsbygdsfrågan mer 

djupgående än enbart i förbifarten. Syssner och Olausson (2016) menar att översiktsplanen är ett 

dokument vilket är format av diskursiva planeringsideal. Om landsbygden inte utförligt behandlas med 

grund i analyser och forskningsstudier kan det gentemot de kommunala politikerna indikera att ämnet 

inte ska ägnas större utrymme i den politiska debatten. Detta kan leda till sämre möjligheter för en 

anpassad och platsspecifik planering riktat mot en äldre befolkning (ibid, s. 238). 

 

Med ovanstående resonemang Syssner och Olausson (2016) för om bland annat elevunderlag blir det av 

vikt att motverka den generella befolkningstrenden mot en äldre befolkning Amcoff och Westholm 

(2007) upplyst om. De anser att planeringen traditionellt har fokuserat och tagit för givet att flyttningar 

sker på grund av arbetsrelaterade faktorer. Dock har det tack vare goda kommunikationer och utvecklad 

informationsteknik skapats en rumslig fördelning mellan arbetsplatsen och bostaden (ibid, s. 376). 

Dagens flyttningar sker därför med andra motiv än de arbetsrelaterade. I första hand flyttar människor 

från en miljö för att bosätta sig i en annan med andra attribut. Flyttningarna sker därmed genom 

plastbaserade motiv snarare än med arbetsrelaterade (ibid, s. 376). Då människor inte byter arbete i 

samband med flytten kan tanken härledas till att människor i större utsträckning väljer att pendla längre 

distanser till arbetet (Friberg 2008, s. 260). Tora Friberg menar att längre pendlingsdistanser bidrar till 

en regionsförstorning, vilket betyder att de lokala arbetsmarknadsregionerna utvidgas (Friberg 2008, s. 

259).  
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Regionförstoring har blivit ett positivt laddat begrepp bland politiker då det bland annat blivit lättare att 

hitta arbete för arbetstagaren och paradoxalt blivit lättare för arbetsgivaren att hitta kvalificerad 

arbetskraft. Regionsförstorningen har dock påvisats framkalla stress hos vuxna och barn samt långa 

restider (ibid, s. 263). 

 

Syssner och Olausson (2016) menar på att de demografiska förändringar som sker i en kommun, på 

landsbygden, bör diskuteras mer utförligt än det görs i dagens planering med grund i att öka en 

legitimitet bland kommunala politiker och att forma strategier som motverkar en, vilket Amcoff och 

Westholm påpekar, åldrande befolkning på landsbygden (Syssner & Olausson 2016, s. 240). 

 

För att skapa en bild av kommunens landsbygd menar Länsstyrelserna (u.å.) att planerare kan använda 

sig av landskapsanalyser för att objektiv beskriva ett landskap och sedan addera landskapets värderingar 

och användningsområden. Detta görs med fördel tillsammans med medborgare genom dialog. Syftet 

med dialogerna är att göra en insamling av landskapets sociala värden och inte minst anses 

medborgarnas röster viktiga för att förankra och legitimera de underlag som presenteras och ligger till 

grund för översiktsplanen (ibid, ss. 15, 16, 18). 

 

Länsstyrelserna (u.å.) lyfter planeringsverktyget LIS som ett tämligen viktigt bidrag till kommunernas 

arbete med översiktsplanen och landsbygdsutveckling. Kraven på att peka ut LIS-områden har lett till 

att kommunerna motiveras få en god kännedom om landsbygdens förutsättningar (ibid, s. 23). 

 

 

2.5 Landsbygden lockar invånare 

För tre decennier sedan förknippades drivkraften för individers beslut att flytta till att vara 

arbetsrelaterade. Dock visar Clark och Maas (2015) att dagens drivkrafter till att människor flyttar har 

utvecklats till att inte enbart handla om arbetet. Ett eventuellt skifte av arbetet har idag snarare blivit en 

grundläggande kraft att möjliggöra en flytt, inte som drivkraft till flyttbeslutet (ibid, ss. 59, 65). 

 

Susanne Stenbacka (2001) skriver i sin doktorsavhandling, baserad på intervjuer med boende på 

landsbygden, att drivkraften till att människor flyttar till landsbygden från städerna till viss del beror på 

en eftersträvan om en annan livsstil, livskvalitet och boendemiljö (ibid, s. 99). Vidare särskiljs 

anledningarna att flytta till landsbygden från staden till fysiska och sociala förhållanden. De fysiska 

förhållandena har Stenbacka funnit att handla om en dragning till naturmarker, intressen kopplade till 

dessa eller till specifika byggnader, medan de sociala har kommit att handla om relationer, både 

önskande som befintliga. De två förhållandena kan vara stark sammankopplade och måste tas med i 

analyser för att få en komplett bild av varför människor väljer att flytta (ibid, s. 140). 
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Likt Gunnel Forsberg (2013) skriver Stenbacka (2001) att anledningar till att människor flyttar ut till 

landsbygden är högst individspecifikt. Rummet har inte en entydig betydelse för alla människor vilket 

innebär att valet att flytta är beroende av personliga värderingar, behov, anknytningar och 

förutsättningar. De byggs på drömmar, tidpunkt och personliga mål vilket enligt Stenbacka blir 

irrationella kriterier som är svårt att förutse genom en modell. Den likhet hon fann genom sina intervjuer 

var dock hur synen på en god eller mindre god landsbygd var samt hur vardagen upplevdes i 

landsbygdsmiljön (Stenbacka 2001, ss. 140–141, 221). Vidare fångar Stenbacka in ett par värden som 

genom respondenterna tycktes vara viktiga. Dessa var ”lugn”, ”frihet”, ”delaktighet” och ”oberoende 

och det egna”. De kan härledas till en bild av en rural idyll, dock är det enligt Stenbacka inte den bilden 

som skapar en drivkraft att flytta. Värdena i sig ger en drivkraft till varför människor väljer att bosätta 

sig i en lantligare miljö. Dessutom framkom det genom intervjuerna att ekonomin inte hade någon 

betydelse bakom drivkrafterna att flytta, det var mer en fråga om ramarna för vilken typ av boende 

människorna kunde bygga eller köpa (ibid, ss. 222–223). 

 

Genom Stenbackas (2001) intervjuer betonades särskilt en frånvaro av det stadsliga livets attribut som 

fördelar med att flytta till landsbygden. Det konstateras att natur- och kulturlandskapet ibland kopplat 

med platsidentitet och delaktighet gjort att människor dragits till landsbygden eller den mindre bygden, 

vilket symboliserar den plats där människor anammar en viss livsstil och identitet de själva eftersträvat. 

Samtidigt framkom att det i vissa fall inte är önskan om relationer till andra människor som är drivkraften 

till flyttningen då inte alla respondenterna i intervjuerna angett att de har personliga kopplingar till 

bygden utan enbart lyfter den kringliggande miljön (ibid, s. 141). Vidare finner Stenbacka en nyanserad 

bild där respondenterna både uppger för- och nackdelar med livet på landsbygden (ibid, s. 223). De 

nackdelar respondenterna ger med det lantliga livet återfinns dock inte genom den bild media, främst 

tidningar, gett oss av landsbygden. Enligt Stenbacka speglar media en bild av landsbygden som ett 

”mål”, något att eftersträva och som en plats där människor trivs som bäst. Sällan speglar media bilden 

av livet efter flytten till landsbygden, vad resultatet av flytten blev (ibid, s. 100). 

 

Begreppen ”lugn” och ”frihet” återkopplas vid fler tillfällen till den kringliggande naturen. Här ses 

stadslivet som en begränsning av medborgarens tillgång till naturen, detta genom att naturvistelse för 

stadsinvånaren behöver planeras in och inte kan ske med samma spontanitet som livet på landsbygden 

(Stenbacka 2001, s. 226). Samtidigt påvisas att människor som bor på landsbygden inte alla gånger 

upplever denna närhet till naturen. Många arbetspendlar in till staden vilket enligt Stenbacka bidrar till 

att de lever större delen av sina liv borta från hemmet och upplever en avsaknad av närheten till naturen 

(ibid, s. 227). Genom pendlingarna finns synen att stad och land har olika värden vilket tillsammans 

fyller en medborgares behov. Det berör framför allt den yngre och medelålders befolkningen som arbetar 

eller studerar på annan ort.  
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För de generationerna har staden och landsbygden olika saker att erbjuda. Staden möjliggör en bredare 

offentlig service och konsumtion medan landsbygden står för fritidsaktiviteter och boende (ibid, s. 228). 

 

Stenbacka fann även en attitydskillnad till egna platsen där de som flyttat till en storstadsnära landsbygd 

lägger mindre värdering och anknytning till platsen. De som flyttat till den vad Stenbacka benämner 

”icke storstadsnära”, vilket ligger i anslutning till mindre tätorter, har starkare anknytningar till platsen. 

En anledning kan vara att längre flyttningar från staden kan resultera i att gamla relationer sinar bort 

eller helt byts ut. Dock betonar hon att även detta är en generalisering då hon genom intervjuerna stött 

på motsatsen till hennes teori (Stenbacka 2001, s. 229). 

 

Eftersom att ett betydande antal längre distansförflyttningar till landsbygden i anslutning till mindre 

tätorter motiveras av skäl hänförda till sociala kopplingar, tätorters karaktär och livsstilar kopplade till 

dessa, föreslår Clark och Maas (2015) en större politisk betoning på all utveckling och förnyelse av 

tätorters karaktär när då syftet är att skapa tillväxt (ibid, s. 65). 

 

I slutändan sker flyttningar då det finns möjligheter för människor att själva välja att förbättra 

bostadssituation, livsstilar. Detta ihopkopplat med ett tillfredsställande arbete som kan realisera 

människors strävan efter en förbättrad levnadssituation (Clark & Maas 2015, s. 65). 

 

 

 

3. Metod 
 
För att leda arbetet mot samt besvara uppsatsens frågeställningar kommer intervjuer användas som 

metod. Dessa har utförts med 3 hushåll, en politiker och en tjänsteman. Alla inom Nässjö kommun. 

 

 

3.1 Sökord 

De sökord som har använts vid insamling av material är: Sveriges landsbygder, krympande kommuner, 

översiktsplan, demography, hållbar utveckling, flyttmönster, flyttningar, ruralization, 

landsbygdsutveckling, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, kontraurbaninsering, 

regionalgeografi, regionalisering och ruralisering. Vidare har andra källor letats upp som vilket 

används i tidigare forskningsrapporter och avhandlingar. De databaser som använts är Primo, Diva, 

Google Schoolar. Utöver dessa källor har det gjorts Google-sökningar. 
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3.2 Fallstudie 

En fallstudie fokuserar på en enhet och används då forskaren genom studieobjektet har som avsikt att 

förstå ett fenomen på en större skara likande enheter. Vidare kan även fallstudier vara ett effektivt 

tillvägagångsätt då arbetet syftar till att förstå ett fenomen knutet till ett specifikt studieobjekt utan att 

sträva efter att förstå en större kontext. Inom forskningen används fallstudier ofta till att falsifiera eller 

bekräfta en redan känd teori, men också för att utveckla nya teorier. Inte minst kan en fallstudie analysera 

och förklara varför specifika begrepp eller andra förklaringar inte naturligt kopplas samman med det 

utvalda studieobjektet (Baxter 2016, ss. 130-131). 

 

Fallstudien används inte som metod i detta arbetet, men som ett metodologiskt ramverk för utvald 

metod. I denna uppsats kommer en ideografisk ansats tas där forskaren i detalj vill förstå ett visst 

fenomen för det utvalda studieobjektet. Uppsatsen syftar inte att hitta en teori som kan generaliseras på 

flertalet likande studieobjekt (Baxter 2016, s. 134). 

 

 

3.3 Intervju som metod 

Då syftet fokuseras till att undersöka inställningar till LIS och bakomliggande drivkrafter till att bosätta 

sig inom ett LIS-område har intervju valts som metod för insamlingen av empiri. Intervjuer blir ett 

effektiv tillvägagångsätt då de kan fånga tankar, upplevelser och inställningar hos respondenten vilket 

kan begränsas av statiska frågeformulär. Frågorna intervjuaren ställer kan tolkas öppet och där med 

fånga bakomliggande faktorer till hur respondenten väljer att svara på frågan. Intervju som metod kan 

även bidra med information intervjuaren inte förväntat sig vilket bidrar till ett mer nyanserat arbete 

(Valentine 2013, s. 110-111). 

 

Val av respondenter 

Med grund i syfte och frågeställningar blir det dels intressant att genomföra intervjuer med en politiker 

och en tjänsteman från ett samhällsplanerarperspektiv, dels att genomföra intervjuer med medborgare 

ur ett medborgarperspektiv. En politiker blir intressant att intervjua på grund av deras beslutsmakt om 

tjänstemännen, i samband med revideringen av översiktsplanen, ska peka ut ytterligare LIS-områden 

eller om de anser att det inte behövs. En tjänstemann blir intressant då de ska implementera politikernas 

beslut i översiktsplanen. Deras inställning och attityd till LIS styr hur väl LIS-områden är argumenterade 

och hur välarbetade underlag som ligger till grund för motiven (Holme & Solvang 2012, s. 101). I och 

med att respondenterna till vardags arbetar med dessa frågor har de utvecklat en bred kunskap inom 

ämnet. Att intervjua personer i deras professionsroll har därför inneburit att noga formulera frågorna så 

att samtalet inte avviker från syftet med uppsatsen. 
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Medborgarrespondenter har valts efter kriteriet att de ska vara bosatta inom ett av kommunen utpekat 

LIS-område samt att de ska ha blivit beviljade strandskyddsdispens för byggnation av permanentbostad. 

Som tillvägagångsätt för urval av medborgarrespondenter har strandskyddsdispenser i Nässjö kommun 

lästs igenom där den sökande fick dispens beviljat med LIS som särskild skäl. Medborgaren belyser 

utifrån ett underifrånperspektiv vilka attribut som efterfrågas och varför de valt att bosätta sig inom ett 

LIS-område. 

 

I kapitel 2 framfördes av Segrell att den politiska fronten mer eller mindre har varit enad i frågan om 

strandskyddet genom historien. Med grund i detta resonemang kommer det genomföras en intervju med 

en av kommunpolitikerna inom samhällsplaneringsnämnden. För att fånga uppfattningar och 

erfarenheter från tjänstemannanivån inom Nässjö kommun kommer även en intervju genomföras med 

en tjänsteman som arbetar med LIS kopplat till översiktsplanen. Medborgares perspektiv kommer att 

grunda sig i tre intervjutillfällen med tre olika hushåll. För att fånga en nyans i arbetet har hushållen 

varierad medelålder och olika förutsättningar i ålder, kön och livssituation (Valentine 2013, s. 112). 

 

Första kontakten med politikern och tjänstemannen var vid ett fysiskt besök på kommunkontoret i 

Nässjö kommun. Första kontakten med medborgarna var genom ett telefonsamtal. Vid alla fem tillfällen 

presenterade jag mig själv och mitt arbete. 

 

Andra kontakten gjordes genom mejl till respondenterna. I mejlet bifogades intervjuguide och ett kort 

meddelande där jag tackade respondenterna för att de tog tid att läsa igenom intervjuguiden och mina 

kontaktuppgifter. I intervjuguiden presenterades uppsatsens syfte och de fyra allmänna huvudkraven 

som tillsammans skapar individskydd (Vetenskapsrådet 2002, s. 6–14). Informationskravet är det första 

kravet som innebär att intervjuaren presenterar sig vid för- och efternamn namn samt vilket 

institutionsanknytning hen tillhör. Därefter presenteras syftet med arbetet samt hur det kommer att 

genomföras. Vidare betonas det att deltagandet är ett frivilligt och att det materialet som samlas in enbart 

kommer att användas för forskningssyftet. Avslutningsvis informeras respondenten om vart resultaten 

offentliggörs och om hen vill få arbetet skickat till sig. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket 

betyder att respondenten har rätt till att bestämma hur länge, på vilka villkor och om de ska delta. Det 

tredje kravet är konfidentialitetskravet. Allt material som insamlas under intervjun förvaras på ett sådant 

sätt att enskilda människor inte har möjlighet att identifiera den intervjuade. Förslagsvis användas 

nummer istället för namn på medborgare och titel istället för namn till politiker och tjänstemän. Det sista 

kravet är nyttjandekravet. Uppgifter som insamlas till arbetet nyttjas eller utlämnas inte för icke-

vetenskapliga syften. Avslutningsvis nämndes de huvudteman jag byggde intervjun på samt om de hade 

eventuella frågor eller funderingar. 
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Val av plats för intervju 

Platsen för intervjun är viktig för att kunna skapa en trygg miljö (Holme & Solvang 2012, s. 107). 

Respondentens hem kan vara en bra plats för att skapa en miljö respondenten känner sig trygg i. Vidare 

är det viktigt att hitta en miljö utan många störningsmoment. Valentine (2013) uppmuntrar till att spela 

in intervjun. Då blir det viktigt att inte ha för mycket bakgrundsljud för att avlyssna inspelningens 

innehåll (ibid, s. 118). 

 

Då arbetet syftar till att undersöka politiker och tjänstemäns professionella inställning till LIS-områden 

blir det naturligt att genomföra intervjuerna i deras arbetsmiljö och inte i deras hem då svaren kan riskera 

att bli av personlig karaktär. Inte heller är det önskvärt att genomföra intervjuerna på allmän plats, främst 

med politiker, då de är offentliga personer där kringgående folk kan vilja interagera med respondenten 

under intervjun. Offentliga miljöer tenderar även att innehålla höga bakgrundsljud som kan försvåra 

avlyssning av den inspelade intervjun. 

 

Då intervjuerna genomförs med medborgare är det önskvärt att befinna sig på en plats där de känner sig 

trygga, säkra och även här fri från allt för höga bakgrundsljud. För att försäkra intervjuarens säkerhet är 

det viktigt att denna meddelar någon om vart denna befinner sig samt vilka tider intervjun förväntas 

påbörjas och avslutas. Förslagsvis är respondentens hem ett alternativ som plats. Om detta av någon 

anledning inte är möjligt kan en plats nära eller i ett LIS-område vara en lämplig plats för att hjälpa 

respondenten att reflektera kring det strandnära läget. Samtliga intervjuer med hushållen har ägt rum i 

respondenternas bostad. Inne väl inne i bostaden har intervjuerna genomförts i burspråksrum med stora 

fönsterpartier mot vattnet.  

 

Intervjuns genomförande 

Arbetets intervjuer är att vara semi-strukturerade där respondenten tillåtas tala fritt i samtalsform. 

Intervjuerna utgick från tre teman som berör arbetets syfte och frågeställningar. Anledning till att 

använda sig av öppna teman är att skapa ett öppet samtal där intervjun inte blir till ett förhör av 

respondenten. Frågorna till respondenten var byggda i en öppen form, exempelvis ”Hur upplever du…”, 

”Vilka anledningar…” eller ”Varför…”. Vidare var det viktigt att koppla an till de svar respondenten 

givit med följdfrågor, även de inledande med hur, vad eller varför. Genom att lyfta respondentens svar 

och tankar var ambitionen att respondenten skulle ges utrymme att bidra med information till arbetet 

intervjuaren inte förväntat sig. Under varje tema formulerades 2–5 frågor som jag vill ha svar på. Dessa 

frågor är till för att försäkras om att intervjun håller sig till ämnet och inte avviker mot något irrelevant. 
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Intervjuerna med politikern och tjänstemannen ägde rum på stadsbyggnadskontoret i Nässjö tätort. Det 

bokades ett enskilt mötesrum för att skapa en miljö där personerna lätt kunde klä sig i sina professionella 

roller. Under intervjun med politikern behövdes enbart ett fåtal frågor ställas då denne svarade på alla 

frågor i en löpande monolog. De frågor som ställdes var enbart i syfte att utveckla eller förtydliga av 

politikern givet resonemang och tankar. Vid ett tillfälle avbröts intervjun då en person klev in i rummet 

för att diskutera med Politikern. Detta kunde lett till svårigheter att ta upp tråden i samtalet igen, dock 

märktes knappt pausen av då Politikern utan större svårigheter avslutade det svar som påbörjades innan 

avbrottet. Tjänstemannen hade också förberett sig inför intervjun med svar och därför flöt det på utan 

några pauser för att tänka eller reflektera. 

 

Platsen för medborgarintervjuerna har bidragit till målande beskrivningar av upplevelsevärden kopplat 

till vattnet, vilket med stor sannolikhet inte hade framkommit om intervjuerna ägt rum på exempelvis 

arbetsplatsen eller en restaurang inne i centralorten. Samtliga intervjuer med hushållen vara lättsamma, 

även dessa utan störmoment och pauser. 

 

 

3.4 Etiska överväganden 

Under arbetets gång har etiska överväganden gjorts i linje med Holme och Solvang (2012) 

rekommendationer, där forskare ska behandla respondenterna med respekt innan, under och efter 

slutförd intervju samt skydda deras identitet genom att avidentifiera dem i arbetet (ibid., s. 32). I arbetet 

kommer respondenterna inte att nämnas vid namn, vart i kommunen de bor eller när de fick 

strandskyddsdispens. Istället för namn kommer Politiker, Tjänsteman och Hushåll användas för att 

kunna särskilja ett ovan- och underifrånperspektiv. Respondenterna blev informerad om deras 

rättigheter, syfte med arbetet, hur de behandlas i uppsatsen samt getts tillfälle att ställa frågor. Detta har 

skett vid tre tillfällen. Första tillfället vid första kontakten via telefon, andra tillfället genom utskick av 

intervjuguide inför intervjun och sista tillfället i interaktion med respondenten innan intervjun 

genomfördes. 

 

Under bearbetningen av såväl tidigare forskning som empiriskt material har forskarens egna 

uppfattningar och ställningstaganden, färgade av livets händelser och livsåskådning uppmärksammats. 

Detta för att säkerställa att materialet inte blivit snedvridet mot forskarens egna värderingar och tankar 

(ibid., ss. 332–333). 
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Vid semistrukturerade intervjuer kan ”intervjuareffekten” uppstå. Detta innebär att interaktionen mellan 

respondent och intervjuaren riskerar i att forma de svar som ges av respondenten. Genom det fysiska 

mötet kan sociala filter adderas under samtalet, vilket formar och filtrerar svaren efter sociala 

förväntningar från intervjuaren (McGuirk & O´Neill 2016, s. 265). Exempelvis kan intervjuareffekten 

leda till att respondenten undviker frågor om negativa aspekter. Intervjuareffekten har bemötts genom 

att i samband med utskick av intervjuguide presentera nyanserade frågor intervjun kommer utgå från. 

 

 

3.5 Analysmetod 

Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuer. Detta skedde genom att lyssna på inspelningarna 

samtidigt som dialogen skrivs ner på datorn. Det var en tidskrävande process som krävde att vid flera 

tillfällen gå tillbaka i inspelningen för att säkerställa att citaten blev korrekta. Då transkriberingen var 

klar påbörjades en kodning av materialet. Kodningen består av begrepp som fångar essensen av det som 

sagts. Exempelvis kan meningen: ”Det är viktigt att behålla strukturen och den karaktär som redan finns” 

kodas med begreppet ”bevara”. Då kodningen var klar skrevs de ned på ett papper. Vissa koder bestod 

av liknande segment vilket möjliggjorde att koppla dem samman under ett tema (Crang 2005, ss. 220–

223). Denna analysmetod benämns av Mike Crang som ”grounded theory” och används ofta vid 

intervjustudier, observationer eller enkäter med öppna svar för att strukturera upp resultatet och analysen 

(Crang 2005, ss. 218–219). 

 

I uppsatsen kommer de teman som bildats utifrån kodningen fungera som ett strukturellt ramverk för 

presentationen av empirin och analys. 

 

 

 

4. Nässjö kommun 
  

Nässjö kommun är en del av 

Jönköpings län i mellersta Götaland. 

Kommunens historia är cirka 4000 år 

gammal, dock bildades det vi idag 

kallar Nässjö kommun först år 1971. 

Det ägde rum genom en 

sammanslagning av flertalet 

köpingar och landskommuner. 
Figur 1 – Källa: Google Maps 2019. 

Nässjö kommun i förhållande till Jönköping tätort. 
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Under 1800-talets andra hälft lades en järnvägssträckning genom bygden, vilket resulterade i att 

kringliggande bygder antog en kraftig tillväxt. I dagsläget finns det 6 stycken järnvägslinjer genom 

Nässjö kommun. Kommunens centralort Nässjö blev först en stad 1914 och firade 100-årjubileum år 

2014 (Nässjö kommun 2018). 

 

 

 

 

 

År 2000 hade Nässjö kommun 29’495 medborgare. År 2018 hade medborgarantalet stigit med 1982 

medborgare till 31’477, det nästan fördelat lika på män och kvinnor. Under samma år hade kommunen 

en befolkningsökning med 299 personer där 207 av dem tillkom genom flyttningar till kommunen. Som 

syns i figur 2 är det en jämn fördelning mellan kvinnor, män och bland åldrarna i Nässjö kommun 

(Statistiska centralbyrån u.å.). Utan åldersavvikelser indikerar det en jämn demografisk utveckling i 

kommunen.  

 

Den vanligaste boendeformen i kommunen är småhus med äganderätt, hela 55 % av alla hushåll i 

kommunen. Av den totala landytan på 93’022 hektar är enbart 5,05 % exploaterad mark. Den primära 

ytan består istället av skogsmark, 62,18 % (Statistiska centralbyrån u.å.). 

 

Som tabell 1 visar var det år 2017 ungefär en sjättedel av kommuninvånarna, 4806 personer, som 

pendlade till annan kommun för att arbeta medan 3458 personer arbetspendlade in i kommunen. Detta 

resulterar i ett pendlingsunderskott som kan antyda det är brist på arbetstillfällen inom kommunen 

alternativt att de arbetstillfällen som erbjuds inom kommunen inte överensstämmer med vad som 

efterfrågas bland medborgarna. Vidare redovisas i översiktsplanen hur kommunmedborgarna pendlar 

över kommungränsen men även pendling från kringliggande kommuner.  

Figur 2 – Befolkningspyramid från år 2000 och från år 2018. 

Källa: Statistiska centralbyrån (u.å.). 

Befolkningspyramider över Nässjö kommun 
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De bedömer kollektivtrafiken som en viktig del för att öka framkomligheten inom kommunen och för 

de medborgare som dagligen är av behov av kollektivtrafiken för att pendla till och från arbetsplatsen 

(Nässjö kommun 2012, ss. 18-19). 

 

 Pendlare in i 

kommunen, 2017 

Pendlare ut ur 

kommunen, 2017 

Bor och arbetar inom 

kommunen, 2017 

Män och kvinnor 3458 4806 10’033 

Tabell 1. Källa: Statistiska centralbyrån (2018). 

 

Enligt översiktsplanen är det fortfarande stora delar av befolkningen som förvärvsarbetar inom industrin 

dock finns en kraftigt ökad sysselsättningsgrad inom servicesektorn (Nässjö kommun 2012, s. 21).  

 

I samband med att översiktsplanen togs fram framfördes deras nya vision ”Vision 2030”. Den 

formulerades på följande sätt; ” Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. 

Nässjö 2030 – världens rum för människor och möten.”. Inom den nya visionen rymdes fyra 

strategiområden kommunen ville arbeta i; attraktivitet, kommunikationer, näringsliv och kompetens och 

välfärd. (Nässjö kommun 2012, s. 16). 

 

Kommunen vill öka arbetet med att ge kommunmedborgarna möjlighet till varierande boendeformer 

genom att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Där ser kommunen att översiktsplanen 

tillsammans med andra plandokument har en betydande roll för att uppfylla detta politiska mål (Nässjö 

kommun 2012, s. 24). Bland annat nämns i Nässjö kommuns strategi för bostadsplanering att LIS-

områden är ett tillvägagångsätt för bostadsbyggnation i ett attraktivt läge (Nässjö kommun 2017, s. 18). 

 

För att implementera ett landsbygdsperspektiv har kommunen gjort bedömningen att all mark 3 

kilometer utanför Nässjö tätort utgörs av landsbygd. Detta har varit vägledande genom arbetet att peka 

ut LIS-områden. Vidare måste områdena enligt kommunen uppfylla krav om att bidra till utveckling av 

landsbygden och om områdena är lämpliga med hänsyn till den fysiska platsens attribut och geografi. 

 

För att LIS-området ska bidra till landsbygdsutveckling bör det finnas kollektivtrafik, stödja befintligt 

serviceutbud, stödja redan befintliga turistverksamheter, bidra till en förtätning eller utvidgning av 

befintlig bebyggelse samt möjlighet till anslutning av kommunalt vatten och avlopp alternativt bättre 

underlag för bättre vatten- och avloppslösningar.  
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Områden som inte anses vara lämpliga ur den fysiska platsens attribut och geografi är de som ligger i 

ett utpekat natura 2000 område eller naturreservat, oexploaterade sjöar, stora partier mark (kommunen 

vill enbart peka ut begränsade områden), områden som täcks av riksintresse eller där risk för ras, 

översvämningar eller skred finns, områden där kommunen bedömer att kommunalt vatten och avlopp 

inte går att realisera och miljökvalitetsnormer för vatten inte uppfylls samt områden där det finns stora 

värden för kultur, friluftsliv eller natur (Nässjö kommun 2012, s. 45). 

 

Som grund till att peka ut LIS-områden valde Nässjö kommun att skicka ut en enkät till slumpvis utvalda 

kommunmedborgare utmed kommunens sjöar. Utöver enkäten höll kommunen dialogmöten med 

kommunmedborgare på utvalda orter där synen på LIS diskuterades. Detta resulterade i att LIS-områden 

pekades ut vid 12 olika sjöar (Nässjö kommun 2012, s. 48). 

 

Sedan det pekades ut LIS-områden i kommunens översiktsplan från 2012 har totalt 12 

strandskyddsdispenser beviljats där LIS låg som särskilt skäl. Av de 12 är det 8 dispenser som gäller för 

enbostadshus. 

 

 

 

5. Resultat 
Med hjälp av insamlad empiri har det framkommit två teman som kommer vägleda resultatet och 

analysen. De är drivkrafter samt bevara eller utveckla landsbygden. Genom att analysera empirin mot 

dessa teman kommer det slutligen att resultera i en översiktlig helhetsbild som speglar syftet. 

 

Under varje tema kommer resultatet från samtliga intervjuer presenteras. Innebörden av varje tema 

skiljer dock från samhällsplanerar- och medborgarnivån. 

 

Samhällsplanerarnivån vill genom LIS-verktyget skapa attraktivitet åt kommunen medan 

medborgarnivån fokuserar på drivkraften till att bosätta sig inom ett LIS-område. Under temat ”bevara 

eller utveckla landsbygden” återfinns diskussionen kring transporter. På båda nivåerna finns bevarande 

faktorer, dock skiljer sig infallsvinklarna då samhällsplanerarnivån fokuserar på utveckling av 

kommunens service och medborgarantal. Medborgarnivån har ett större fokus på bevarandefaktorer av 

den kringliggande miljön och engagemang i den närliggande tätorten. 
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Politikern sitter i samhällsplaneringsnämnden och företräder socialdemokraterna. Hen har varit politiker 

i 5 år, men intresset för samhället, dess utmaningar och lösningar har intresserat respondenten sedan 

lång tid tillbaka. Tjänstemannen har arbetat med frågor kopplat till LIS i knappt 2 år, då hen överläts 

arbetsuppgifter från tidigare anställd inom kommunen. Här nedan presenteras i en tabell de olika 

hushållens olika förhållanden. Antalet intervjuade personer i hushållen har varierat från 1 till 2 personer 

i vuxen ålder. 

 

 

 

5.1 Drivkrafter 

Medborgarnivå 

Vid frågan varför Hushåll 1 bosatte sig i det strandnära läget var det första svaret att ”det var av en ren 

händelse”. Hushåll 1 hade sedan tidigare sagt till markägaren att det fanns ett intresse av att köpa tomten 

om den kom ut till försäljning. Sedan innan hade de tagit över granntomten av den ena i hushållets 

föräldrar. På samma tomt växte denna personen upp vilket genom barndomsminnen har skapat starka 

kopplingar till platsen. Sedan granntomten kom i hushållets ägor har den använts som fritidshus och inte 

som ett permanentboende. På grund av fritidsboendet var inte ett strandnära läge ett krav då hushållet 

skulle flytta från den gamla bostaden. Detta innebär dock inte att hushållet inte värderar deras nya 

bostad. Tvärt om säger de att ”Det känns osannolikt, fortfarande” och att ”Vattenspegeln har en sådan 

enorm betydelse. Det kunde ha varit en äng eller åker där ute, lika öppet och fint. Men det är inte 

detsamma i alla fall. Det är det här glittret och ljuset i vattnet. Jag vet inte, det är något magiskt.”.  

 

 

 familjetyp Antal år på 

platsen 

Flyttat från… Avstånd till 

närmsta 

tätort 

Arbetspendlar 

till… 

Hushåll 1 Pensionsåldern, 

medelålder på 71 

år 

4 år Tätort i annan 

kommun 

Ca 1 km 

× 

Hushåll 2 Barnfamilj, 

medelålder på 35 

år 

4 år Större tätort i 

annan 

kommun 

Ca 2 km Nässjö 

Hushåll 3 Barnfamilj, 

medelålder på 46 

år 

1 år Tätort i 

kommunen 

Ca 3,5 km Eksjö samt 

arbetar 

hemifrån 
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Hushåll 3 svarade på samma fråga att de sökte ett lugn och vattenutsikt. Deras dåvarande bostad låg i 

ett samhälle under förändrade förhållanden. Många människor flyttade till tätorten, husen började tappa 

sin karaktär och barnen fick möta olustiga diskussioner från grannarna och de som passerade bostaden. 

Hushållet beskriver situationen som: ”visste knappt vart man bodde längre”. Detta bidrog till ett aktivt 

sökande efter en ny bostad där ett lugn infann sig. Flera år tidigare blev hushållet introducerade till ett 

strandnära boende då en familjemedlem bosatt sig vid en sjö. Insikten om de kvaliteter 

familjemedlemmens boende gav fungerade som en av drivkrafterna till att flytta till ett strandnära läge. 

Genom erfarenheten blev vattenutsikt och ett strandnära läge två av de krav som styrde hela 

sökprocessen mot att hitta en ny bostad. Dock erbjöd inte de hus som kom ut till försäljning det hushållet 

efterfrågade. Bostäderna var i renoveringsbehov och prisnivåerna var höga redan vid utgångspris. Efter 

en tids sökande fann hushållet en tomt på internetsidan Hemnet.se. På denna tomten har idag hushållet 

byggt sitt permanentboende. 

 

Hushåll 2 menar att flytten ägde rum på grund av att familjen äger marken. Det strandnära läget valdes 

ut på grund av närheten till bad på sommaren, närhet till båtplats, men framför allt utsikten över vattnet. 

”Ibland är sjön helt still och på hösten när alla färger kommer, det är ju världens bästa konstverk som 

ständigt förändrar sig.” – Hushåll 2. Vidare menar hushållet att vattnet är den grundläggande 

komponenten i konstverket och dess frånvaro hade resulterat i att bilden tappat sitt värde och karaktär. 

 

Hushåll 2 är ensam om att utöver utsikten ha aktiviteter kopplat till vattnet som drivkraft för flytten. Likt 

Hushåll 2 nyttjar både Hushåll 1 samt 3 vattnet för bad, kanotpaddling, kräftfiske, fiske, skridskor under 

vinterårstiden, vattenskidåkning och båtfärder. Dock menar Hushåll 1 och 3 att aktiviteterna kopplat till 

vattnet inte var de primära drivkrafterna till att bosätta sig inom ett LIS-område. 

 

Utöver ovan nämnda aktiviteter kopplat till vattnet har både Hushåll 1 samt 3 utvecklat fågelskådning 

som ett nytt intresse. När ämnet kommer upp börjar båda hushållen med entusiasm stapla upp alla de 

olika fågelarter som finns vid sjön och Hushåll 1 pekar mot en tjock bok med olika fågelarter. 

 

Hushåll 1 och 2 uttrycker att det finns ett värde av närheten till naturen, växt- och djurlivet. Innan flytten 

hade förvisso Hushåll 1 liknande närhet till skogen, men nyttjade den då inte i samma utsträckning som 

idag. Hushåll 2 säger att närheten till naturen ger ”gratis dagsutflykter” och återkommer till dess värden 

vid åtskilda tillfällen under intervjun. Hushåll 1 uppger även att det finns ett ekonomiskt värde att 

uppföra bostadshuset i anslutning till vattnet. Framför allt är det strandnära läget en förutsättning för att 

bli beviljad lån från banken. Vidare säger hushållet ”Vi har det dubbla taxeringsvärdet på ett sådant här 

hus jämfört med det som ligger en bit bort.”. Inga av hushållen planerar dock att sälja och flytta från 

bostäderna. Hushåll 1 och 3 har vid byggnationen anpassat bostäderna utan trösklar eller trappor för att 

kunna bo kvar där resten av deras liv. 
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Under intervjuerna med hushållen frågades om deras sociala liv påverkade eller förändrades efter flytten 

samt om de i samband med flytten bytte arbete. På den första frågan uppger Hushåll 2 att det sociala 

livet bland vänner och familj inte förändrats avsevärt i samband med flytten. De kommer och besöker 

det nya boendet i likande utsträckning som tidigare, utöver dem är det människor från den närliggande 

tätorten som vid planerade tillfällen kommer till boendet för att ta del av det lantliga livet. Paradoxalt 

finns det även ett engagemang från hushållet riktat mot de verksamheter och föreningar den närliggande 

tätorten erbjuder. Hushåll 3 umgås mindre med andra människor nu än vad de gjorde innan flytten, men 

främst tänker de på barnen som har långa distanser till fritidsaktiviteter och vänner. De är inte 

engagerade i några sammanhang i den närliggande tätorten. Inte heller Hushåll 1 har ett engagemang i 

den närliggande tätortens föreningsliv eller verksamheter och de anser inte att deras sociala liv har 

förändrats i någon större utsträckning. Det är det inget av hushållen som bytt arbete i samband med 

flytten. Både Hushåll 2 och 3 pendlar till arbetsplatsen, men Hushåll 3 har även möjligheten att arbeta 

hemifrån tack vare informationsteknik och god bredbandsuppkoppling. 

 

Sammanfattning 

Samtliga hushåll har sedan tidigare skapat kopplingar till det vattennära läget genom deras familjer eller 

uppväxt. Detta har bidragit till att de lägger ett stort värde vid vattnet vilket har fungerat som drivkraft 

för flytten. Trots att det strandnära läget sägs ha ett högre taxeringsvärde har inga av hushållen planer 

på att flytta från deras boenden för en ekonomisk vinning. Det finns variationer i hur deras sociala liv 

förändrats i samband med flytten men enbart ett hushåll uppger ett engagemang till den närliggande 

tätortens verksamheter och föreningsliv. 

 

Samhällsplanerarnivå 

Politikern menar att det strandnära läget är ett av kommunens attraktivitetsvärden, vilket kommuniceras 

genom Nässjö kommuns strategi för bostadsbyggande (Nässjö kommun 2017, s. 18). Det har skapats en 

uppfattning om att medborgarna vill bo strandnära, vilket grundar sig på förfrågningar från medborgare 

om att bosätta sig i strandnära läge, inte på studier eller undersökningar inom kommunen. 

 

Tjänstemannen säger under intervjun att ”det finns ett taxeringsvärde i blåa värden som även upplevs 

som attraktivt”. Blåa värden kopplas här samman med utsikt över och tillgång till vatten från sin bostad. 

Vidare menar tjänstemannen att det finns ett egenintresse i att bosätta sig inom ett LIS-område och att 

det lantliga livet upplevs som attraktivt för den enskilda individen. 
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LIS-verktyget bidrar enligt tjänstemannen i viss utsträckning till att människor får 

strandskyddsdispenser som där med kan generera landsbygdsutveckling. LIS-verktyget fungerar dock 

sällan som det ända särskilda skälet, utan ger ett ytterligare skäl till att bevilja en dispens, det ”stödjer 

och ger viss backning i besluten”. Detta hör ihop med att översiktsplanen inte är juridiskt bindande och 

därför i beslutssammanhang bättre lämpad som en handbok med ställningstaganden förankrade i 

kommunfullmäktige än som det enda särskilda skälet för dispens. Dock framkommer att LIS vid ett 

tillfälle har använts som det ända särskilda skälet för dispens. 

 

Vid frågan om LIS har genererat landsbygdsutveckling svarar tjänstemannen att: ”Det är lite tidigt att 

säga om LIS har genererat utveckling av landsbygden.”. Det upplevs även svårt att i ett långsiktigt 

perspektiv se de yttersta konsekvenserna av LIS och om det kommer hamna i god jord. 

 

Vid frågan om LIS kan generera landsbygdsutveckling säger politikern att ”LIS-verktyget är alldeles 

ypperligt bra” och att ”vi kommer att använda det så kraftfullt vi någonsin kan nu i den kommande 

översiktsplanen”. LIS framställs senare i intervjun som en ”grädde-på-moset-effekt” när politiken tittar 

på landsbygdsutveckling i ett bredare perspektiv. Det används som ett sätt att locka människor att bosätta 

sig inom kommunen. Alla politikerna som sitter i samhällsplaneringsnämnden har en liknande 

inställning till verktyget oavsett partipolitisk tillhörighet. 

 

Sammanfattning 

På samhällsplanerarnivå anses vattnets blåa värden utgör en attraktivitetsfaktor vid bostadsbyggande. 

Här menar de att LIS kan möjliggöra en nybyggnation vid ett sådant attraktivt läge på landsbygden, som 

i sin tur kan generera landsbygdsutveckling. 

 

 

5.2 Bevara eller utveckla landsbygden 

Medborgarnivå 

Samtliga hushåll upplever att de bor på landsbygden, dock skiljer sig uppfattningarna om vad begreppet 

landsbygd innebär. Hushåll 3 finner en tvådelad definition av vad landsbygdsbegreppet innebär. Dels 

att landsbygden tar vid där det råder bristande transportförbindelser till större tätorter, dels att 

landsbygden börjar där det finns rika naturvärden i form av djur- och växtliv. Landsbygden blir här 

områden som ligger utanför tätorter med svårigheter att transportera sig. Hushåll 2 delar den synen på 

att landsbygdens attribut igenkänns genom naturen, skogen och åkermark. Vidare förs samtalet om 

landsbygdsbegreppet mot utbud av service och antalet bostadshus. Här likställs frånvaron av affärer och 

butiker samt få bostadshus med landsbygdsområden. Hushåll 2 tillägger även att landsbygdsområden 

även kan inkludera mindre tätorter. 
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Transportförbindelser till större tätorter med utbud av kultur, affärer och andra aktiviteter har varit ett 

återkommande samtalsämne vid samtliga intervjuer. Hushåll 1 uppger att det via den närliggande mindre 

tätorten finns goda kollektivtrafikförbindelser i form av tåg. Tågen går regelbundet och har en hållplats 

utplacerad strax utanför närmsta gymnasieskola. Hushåll 1 fortsätter: ”kan man transportera sig själv är 

det inget större bekymmer”. Här menas att så länge en individ är kapabel att från sitt hem transportera 

sig till och från stationen finns det goda förbindelser till de större tätorterna. Hushåll 3 menar att vägarna 

och kollektivtrafikförbindelserna till och från boendet har utvecklingspotential. Det förekommer 

fritidsaktiviteter för barnen flertalet gånger i veckan vilket har resulterat i en frekvent användning av 

bilen. ”Det är baksidan med att bo här. Dålig väg, mitt i ingenstans och alltid skitiga bilar.”, ”Det finns 

buss till … två gånger om dagen. En 07:00 på väg mot Nässjö och den andra hem vid 17:00.” – Hushåll 

3. Hushåll 1 upplever inte att det var mycket smidigare att transportera sig via kollektivtrafiken då de 

tidigare bodde i inne i en tätort. 

 

Kopplat till samtalet om transportförbindelser säger Hushåll 3 vidare ”Man får tänka på när man ska 

handla. Har man ingenting i kylskåpet klockan 19:00 så har man inget.” och ”Tänker man flera år tillbaka 

så tycker jag att det har blivit mer centraliserat… det är ju bara nätet nu”. Även Hushåll 1 belyser 

frånvaron av butiker i den närliggande tätorten. Dock upplevs inte en saknad av närliggande butiker då 

det finns goda transportförbindelser med större tätorter. 

 

Vidare menar samtliga hushåll att de upplever en tillgång till den kringliggande naturen. Hushåll 2 har 

som tidigare nämnt en familjemedlem som äger marken runt omkring vilket bidrar till känslan över att 

ha fri tillgång till marken. Dock menar Hushåll 1 och 3, trots att de ej äger den kringliggande marken 

eller sjön, att de har känslan av att ha fri tillgång till samt delägande i kringmiljön. De upplever att de 

själva har blivit något av landskapspoliser som reagerar då utomstående människor kommer och beter 

sig på ett sådant sätt som kan riskera naturvärdena. Exempelvis genom vandalisering eller skränande 

ljud som kan avskräcka djurlivet. 

 

Samtliga hushåll tycker dock att det är viktigt att det sker en utveckling av landsbygden. Hushåll 1 menar 

att det är viktigt att tänka på landsbygdens barnfamiljer och betonar skolan och kollektivtrafiken som 

viktiga utvecklingsområden. Hushållet ser inga problem med att fler bosätter sig längs med sjön men 

betonar dock att det endast får ske i begränsad utsträckning för att inte äventyra det rika djur- och 

växtlivet som finns. Vidare pekar hushållet mot andra sidan sjön och säger att det inte hade varit hade 

varit lika lämpligt att hela sjön som LIS-område. Hushåll 2 inleder samtalet om landsbygdsutveckling 

med att säga ”Jag vet inte om man ska säga utveckling eller bevaring”. Hushållet syftar dels på att den 

kringliggande naturen måste värnas och tas hand om, dels på att människor måste flytta ut till 

landsbygden för att motverka avbefolkning samt stagnation av samhällen eller att de dör ut. Vidare säger 
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Hushåll 2 ”Det behövs människor som är drivna. Som är med i föreningar, så att vi håller kvar det.”. 

Det finns en oro över att människor bosätter sig inom LIS-områden enbart för dess utsikt, men som inte 

bidrar till att hålla småsamhällen vid liv och generera landsbygdsutveckling. Hushåll 3 menar att 

landsbygdsutveckling handlar om att skapa ett fungerande liv ute på landsbygden. För att göra detta ska 

det finnas fiberanslutningar, närliggande skolor och butik samt bra transportförbindelser till större orter. 

Dock ska inget av nyss nämnda faktorer påverka det lugn hushållet upplever runt sin bostad. Hushållet 

vill bevara den kringliggande miljön och ser risker med att andra människor kommer och bosätter sig 

tätt inpå. Om kollektivtrafik kopplat till transportförbindelser svarar hushållet: ”Om länstrafiken skulle 

köra hit. Det kommer inte vara en människa som utnyttjar bussarna ändå för alla är vana vid att köra bil 

nu. Så sätter de in bussar här nu, tre gånger per dag, det kommer inte vara en människa som åker dem. 

Tror jag!”. 

 

Hushållen ser både att LIS-verktyget kan generera landsbygdsutveckling, men ser även en fara om allt 

för många hushåll bosätter sig vid sjöarnas stränder. Hushåll 1 och 3 belyser även den ekonomiska 

aspekten av att bosätta sig i ett strandnära läge. Hushåll 1 menar att det är betydligt svårare att bygga 

längre ifrån strandlinjen. Utan det strandnära läget var bankerna mer restriktiva med att bevilja lån för 

en nybyggnation. Vid en nybyggnation av en bostad i strandnära läge stiger taxeringsvärdet avsevärt. 

Hushållet säger vidare att ”betydelsen av LIS är nästan det ända sättet att få folk att bygga nytt”. LIS var 

just den anledningen till att Hushåll 3 byggde nytt. ”Om LIS inte funnits hade det inte varit intressant”. 

Utan LIS uppger hushållet att de hade letat vidare efter befintliga hus i liknande läge. 

 

Hushåll 1 lyfter under intervjun att Nässjö kommun inte har några tomter i de utpekade LIS-områdena. 

Istället är det privatpersoner som äger all mark runt omkring sjöarna i kommunen. Hushåll 2 med familj 

äger den mark som omger sjön där bostaden är placerad. Det finns dock inga planer på att sälja delar av 

marken för bostadsändamål till personer utanför familjen. Istället används marken med fördel invånarna 

i den närliggande tätorten. Hushållet berättar om vindskydd för scouter, en offentlig badplats och planer 

på att starta andra verksamheter för att locka ut människor till landsbygden. 

 

Mot slutet av intervjuerna ställdes frågan om hushållen var medvetna om att kommunen hade pekat ut 

just de områdena som LIS. Hushåll 1 var helt ovetande om att kommunen pekat ut området som LIS. 

Hushåll 2 hade kännedom om att det var ett LIS-område på grund av en förfrågan till kommunen om 

det var möjligt att bygga inom strandskyddet. Hushåll 3 hade först sett att tomten var till salu via en 

annons på internetsidan Hemnet.se. De hade senare via banken blivit informerade om att tomten låg 

inom ett LIS-område. 
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Sammanfattning 

Det finns en delad bild av vad som utgör landsbygdsområden, dock vill samtliga hushåll att det ska ske 

en utveckling av landsbygden. Här betonas både en bevaring av det redan befintliga som finns på 

landsbygden från ett håll och att skapa ett fungerande liv med fiber, större utbud av service och skola 

från ett annat håll. 

 

Det finns en positiv bild av LIS-verktyget men det betonas att det enbart får användas i en begränsad 

utsträckning för att inte äventyra djur- och växtlivet som finns. Det framkommer ur intervjuerna att det 

finns en svårighet att hitta mark att köpa inom LIS-områden på grund av att privata markägare inte säljer 

sin mark. Ur en intervju återfinns en orsak till detta då det finns en oro över att människor som flyttar 

till landsbygden inte kommer bidra till samhället, utan att enbart verka som konsumenter av den 

kringliggande miljön. Vidare var hushållen ovetande om att det fanns LIS-områden fram till att de aktivt 

började söka efter en tomt i det strandnära läget. 

 

Samhällsplanerarnivå 

Från ett ovanifrånperspektiv görs en särskiljning mellan stad och landsbygd, där tjänstemannen betonar 

att staden och landsbygden har olika förutsättningar och olika värden. Politikern menar att Nässjö 

kommun till majoriteten består av landsbygd och minder samhällen. Vidare säger politikern med 

nedsänkt blick mot marken och en nedtonad röst: ”Vad som är landsbygd och mindre samhällen kanske 

man teoretiskt kan grunna på”. Politikern betonar även vikten av att inte enbart tänka på stadskärnan 

utan att inkludera hela kommunen i planeringen. Detta på grund av att större delar av kommunen består 

av mindre samhällen och landsbygd. Därför blir det viktigt att inkludera landsbygden i planeringen för 

att inte hamna i avbefolkning. Detta leder enligt politikern till att det finns ett attraktivitetskrav på 

kommunen att ha ett bra vägnät till exempelvis räddningstjänstens framfart, men även tillgång till 

samhällsservice i form av exempelvis postombud. 

 

Tjänstemannen som intervjuades deltog inte i arbetet att peka ut de nuvarande LIS-områdena, men antar 

att lokaliseringen utgick från närhetsanalyser kring exempelvis kollektivtrafik och att en eventuell 

exploatering i det strandnära läget skulle gynna den närliggande tätorten. Vidare uppger tjänstemannen 

att det finns en viss svårighet att sätta sig in i landsbygdens perspektiv då hen inte bor i ett 

landsbygdsområde. 

 

Politikern vill genom dialog med kommunmedborgarna upplysas om de nackdelar som finns och vad 

som bör prioriteras vid planeringen. Kollektivtrafik och skola lyfts båda som angelägna ämnen vilket 

enligt politikern ”speglar utvecklingen i kommunen”. Här vill kommunen inte enbart fokusera arbetet 

till vår samtid, de vill ha långsiktiga mål som sträcker sig upp till 25 år framöver.  
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Tjänstemannen menar att landsbygden och dess utveckling i kommunen prioriteras genom årlig dialog 

med medborgarna. Detta sker genom två arbetsgrupper som Kommunledningskontoret (KLK) driver. 

Den första arbetsgruppen ansvarar för en medborgarbudget. Medborgare i kommunen får lämna in 

önskemål på vad de vill genomföra för projekt som kan leda till utveckling. Sedan överväger 

arbetsgruppen om det finns ett allmänintresse i att projektet genomförs, om det är genomförbart och om 

det ryms inom de budgetramar de ska förhålla sig till. Den andra arbetsgruppen anordnar 

prioreteringsmöten med olika samhällsföreningar i kommunens tätorter. Om det inte finns några 

samhällsföreningar kopplat till en tätort används större planeringsområden för att även inkludera dessa 

områden. Under prioriteringsmötena samlar arbetsgruppen in önskningar från medborgarna samt om de 

upplever att det finns problem kommunen kan lösa. Vidare tillägger politikern att det vid alla beslut och 

handlingar som sker på landsbygden är viktigt att bibehålla platsens befintliga strukturer och karaktärer. 

Tjänstemannen uttrycker att ”Landsbygdsutveckling känns väldigt viktigt här”. 

 

Tjänstemannen menar att LIS-verktyget kan vara ett sätt att upprätthålla befintlig kollektivtrafik som 

finns i de mindre tätorterna. Om fler personer bosätter sig på landsbygden kan det skapa ett större antal 

som brukar den nuvarande kollektivtrafiken. 

 

Politikern menar att utvecklingen av landsbygden inte får ske på bekostnad av den frihet medborgare 

har genom allemansrätten och det får inte heller ske med naturen och dess värden som insats. Samtidigt 

vill kommunen skapa förutsättningar för att människor ska kunna bosätta sig i attraktiva lägen på 

landsbygden, vilket inkluderar det strandnära läget. 

 

Sammanfattning 

På samhällsplanerarnivå skiljs tätorten och landsbygden åt med olika värden och attribut. Detta för att 

säkerställa att hela kommunen inkluderas i planeringen. Det läggs en betoning på dialog med 

medborgarna för att få en förståelse för den vilja och utmaningar som finns på landsbygden. För att 

upprätthålla den befintliga service och struktur som finns på landsbygden ses LIS-verktyget som en 

lösning. Dock betonas att allemansrätten och naturvärden inte får riskeras vid en utveckling av 

landsbygden. 
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6. Analys 
Syftet med detta kapitel är att med hjälp av tematiseringen, vilket inledningsvis presenterades i kapitel 

5, analysera den insamlade empirin som framförts. 

 

 

6.1 Drivkrafter 

Medborgarnivå 

Genom intervjuerna finner vi det Amcoff och Westholm (2007) benämner som en rumslig fördelning 

mellan arbetsplatsen och bostaden (ibid s, 376). Samtliga hushåll i arbetsför ålder pendlar till större 

tätort, men tack vare dagens informationsteknik nämns även möjligheten att arbeta hemifrån, vilket kan 

ge indikationer till att dagens flyttningar inte sker med koppling till arbetet. Vidare bekräftar hushållen 

påståendet då inga av hushållen nämner arbetet vid frågan om vad som har lockat dem till den nya 

plasten. Hushåll 1 menar att det finns ett högre taxeringsvärde med att bygga strandnära, men det finns 

inga planer på att sälja bostaden och flytta. Dessutom har Hushåll 1 samt 3 anpassat bostaden för att 

kunna leva resten av livet där. Det går i linje med tidigare forskning Stenbacka (2001) för fram där 

ekonomin inte har någon betydelse bakom drivkraften att flytta. 

 

Hushåll 1 och 3 lyfter dock vissa andra ekonomiska aspekter med ett strandnära boende som har en 

betydande roll. Hushåll 1 menar att det strandnära boendet med det höga taxeringsvärdet var en av 

förutsättningarna för att bli beviljad lån hos banken och Hushåll 3 lyfter att redan byggda bostäder i 

strandnära lägen utgick från höga prisnivåer trots bristande skick. Hushåll 3 letade aktivt efter en bostad 

i med strandnära läge men ekonomin satte hinder för att investera i första objekt som kom ut till 

försäljning. Även detta kopplar an vid Stenbackas vidare resonemang om att ekonomin kan sätta 

ramarna för vilken typ av bostad människor kunde köpa eller bygga. Den ekonomiska aspekten av flytten 

kan även förklaras med stöd i Clark och Maas (2013) teori att ekonomi fungerar som en kraft att göra 

beslut om att flytta verkliga och inte som motiv till själva flytta (ibid, s. 59, 65). 

 

Trots att hushållen inte har som syfte att skapa en vinstaffär genom att köpa en tomt och sedan sälja den 

då de byggt färdigt ett hus, var inte något annat läge än det strandnära ett alternativ. Även detta kan 

härledas tillbaka till att ekonomin sätter ramarna för vilken typ av bostad som människor har möjlighet 

att köpa. Därav kan det antas att andra push- och pull-faktorer än ekonomi fungerat som drivkrafter till 

att flytta till ett LIS-område. Dessa faktorer kan drivas av en plats identitet vilket enligt Forsberg (2013) 

kan motivera hushållen att bo kvar liksom att generera en drivkraft till att flytta (ibid, s. 203). 
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Likt det Stenbacka (2001) kommer fram till är hushållens motiv till att flytta dels är strävan efter en 

annan typ av bostadsmiljö som kan ge önskad livsstil och/eller livskvalitet. Genom intervjuerna med 

hushållen har flertalet värden identifierats som drivkraft till att flytta till det strandnära läget, detta 

beroende av både fysiska och sociala förhållanden (ibid, s. 140). De fysiska speglar främst närheten till 

vattnet, vilket av hushållen beskrivs som något unikt och nästan obeskrivligt. Även fast Hushåll 1 

medger att andra landskap som ängar eller åkrar ger vackra vyer framställs de inte vara i samma nivå 

som vyerna över vattnet, ”något magiskt”. Lika så nämner Hushåll 2 vattnet som en grundläggande 

komponent till den bild som försöker målas upp av vattnet och dess estetiska värde. Vidare är det enbart 

Hushåll 2 som uppger att intressen kopplat till vattnet har fungerat som en av drivkrafterna till att flytta. 

 

De fysiska förhållandena har även fungerat som push-faktor då Hushåll 3 nämner att den miljö de 

flyttade från började tappa sin karaktär. Lika så var det sociala förhållanden vid den gamla bostadsmiljön 

som bidrog till drivkraften att flytta. Det hade under en kort tid skett stora demografiska förändringar 

och oönskade diskussioner från grannar fördes med hushållets barn. Detta bidrog även de som push-

faktorer från den gamla bostadsmiljön. För Hushåll 3 har det strandnära läget fungerat som en tillflykt 

för att finna ett liv som inte återfanns på platsen för boendet innan flytten. De uttrycker ett behov av ett 

lugn som platsen vid vattnet ger dem. Hushållet visste alltså vad de letade efter redan innan de köpte 

tomten. 

 

Stenbacka (2001) fann även sociala förhållanden till den närliggande orten som faktorer till att bosätta 

sig på landsbygden. Dessa förhållanden hon hittade återfinns enbart i en av denna uppsats intervjuer 

med hushållen. Hushåll 1 och 3 är inte involverade eller engagerade i den närliggande tätortens 

verksamheter och föreningsliv. Det nämns inget av sociala förhållanden som drivkraft till flytten och 

Hushåll 3 upplever snarare att de känner sig mer osociala vid den nya bostadsplatsen än vid den gamla. 

Enbart hushåll 2 visar ett engagemang för den närliggande tätortens föreningsliv och upplever 

tillsammans med en flytt till den familjeägda marken de sociala förhållandena som drivkrafter till flytten.  

Detta visar på att det sociala livet inte varit de primära pull-faktorerna som legat till grund för att flytta, 

vilket går emot Stenbackas resonemang om att majoriteten av flyttningar till landsbygden delvis sker 

med sociala relationer som drivkraft. Samtliga av de intervjuade har dock innan flytten på olika sätt 

kommit i kontakt med ett strandnära boende genom deras familjer. Detta genom deras uppväxt eller att 

familjemedlemmar bosatt sig på platser med tillgång till och utsikt över vatten. Min slutsats blir med 

detta i åtanke att den historiska bakgrunden har stor betydelse för om hushållen valt att aktivt söka sig 

till ett boende i strandnära lägen. Det finns starka sociala band till platsen eller liknande miljöer med 

samma attribut. 
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Samtliga hushåll har starka anknytningar till deras boende. Vilka och hur dessa anknytningar ser ut 

skiljer sig mellan hushållen men det går i linje med den teori Stenbacka (2001) format i samband med 

sin studie. Hon menar att de som valt att bosätta sig på landsbygden i anslutning till mindre tätorter har 

starka anknytningar till platsen (ibid, s. 229). Hon menar vidare att en anledning till detta kan vara att 

gamla relationer försvinner eller byts ut. Intervjuerna i denna uppsats visar inte några tecken på att 

hushållens relationer har bytts ut. Det återfinns genom intervjun med Hushåll 3 en känsla av att vara 

mer osociala än tidigare. Det indikerar att de starka kopplingarna till platsen inte alltid är beroende av 

sociala relationer Stenbacka fann i sina intervjuer. 

 

Likt det Stenbacka (2001) påpekar är det genom denna uppsatsens tre intervjuer svårt att skapa en modell 

för varför människor väljer att bosätta sig i ett LIS-område. Rummet har olika betydelser för olika 

individer och drivkraften till att flytta beror på ekonomiska förutsättningar, individspecifika behov och 

personliga anknytningar samt värderingar. Flytten sker vid den tidpunkt som ger tillfälle, vilka drömmar 

hushållen bär på och vilka mål som finns (ibid, ss. 140–141, 221). 

 

Samhällsplanerarnivå 

På samhällsplanerarnivå är den främsta drivkraften till att använda sig av LIS-verktyget att generera 

landsbygdsutveckling i kommunen. Kommunala tjänstemän och politiker har utifrån utförda intervjuer 

en positiv inställning till LIS-verktyget. Dock anser de att LIS ur en helhetsbild av landsbygdsutveckling 

enbart har en viss inverkan och politikern nämner det som ”en grädde-på-moset-effekt”. 

 

Tjänstemannen menar att det är för tidigt för att fastslå om verktyget genererat en utveckling av 

landsbygden och att de framtida konsekvenserna av det är ovisst. LIS fungerar i många fall som en 

handbok för att pröva en strandskyddsdispens och oftast enbart stödjande eller ytterligare motiv vid 

beviljande av strandskyddsdispens. Detta går i linje med Länsstyrelsernas slutsats att LIS-verktyget 

bidrar till en god platskännedom hos kommunen då det redan innan ansökan om strandskyddsdispens 

har prövats mot strandskyddets syften. 

 

Trots detta uppger politikern att de i den kommande översiktsplanen tänker använda verktyget i den 

utsträckning de förmår, vilket visar på en stark tilltro till verktyget trots osäkert utfall. Politikern har 

med andra ord liknande inställning till verktyget som Länsstyrelserna (u.å., s. 23). 

 

Även fast kommuns ambitioner att möjliggöra ett, enligt dem, attraktivt boende på landsbygden har 

intervjuerna med hushållen uppdagat ägandeskapet av marken som ett hinder för att människor ska få 

bosätta sig inom utpekade LIS-områden. 
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Under intervjuerna med Hushåll 1 och 3 framkommer att köpet av tomten inte var en självklarhet, då 

privata markägare inte vill sälja sin mark intill vattnet till främmande människor. Intervjun med Hushåll 

2 verifierar deras upplevelse då hushållet menar att de inte vill säja delar av marken på grund av en oro 

att det inte kommer att generera en utveckling av landsbygden. Detta kan vara en av de förklaringar till 

att det, trots att kommunen pekat ut LIS-områden runt 12 av kommunens sjöar, enbart har beviljats 12 

strandskyddsdispenser sedan 2013 då planen antogs av kommunfullmäktige. 

 

 

6.2 Bevara eller utveckla landsbygden 

Medborgarnivå 

Det finns en splittrad bild av vad landsbygden är på medborgarnivån. Hushållen har en enad bild av att 

landsbygden är ett område som kännetecknas av växt- och djurliv, dock skiljer den sig mellan om mindre 

tätorter i kommunen ska inkluderas eller ej. Där finns både åsikter kring att mindre tätorter ska inräknas 

till landsbygdsområden men även att de ej bör bli inräknade. Att de mindre tätorterna inte ska inkluderas 

i landsbygden motiveras genom transportförbindelser som kopplar samman dem med de större 

tätorterna. Där förbindelserna med de större tätorterna brister tar istället landsbygden vid. På andra sidan 

av myntet är argumenten att frånvaron av affärer och butiker samt ett få antal bostadshus i en samlad 

bebyggelse kan inkluderas i landsbygden. Landsbygden täcker då in de mindre tätorterna med lågt 

serviceutbud, få hushåll och vissa förbindelser till de större tätorterna. 

 

Samtliga hushåll menar att landsbygdsutveckling är viktigt, men vad som kan generera utveckling av 

landsbygden skiljer då det både läggs betoning på att bevara landsbygdens värden samt att utveckla 

landsbygden till att likna stadens utbud av service och bekvämligheter. Transportförbindelser är ett av 

de samtalsämnen som återkommer vid samtliga intervjuer med hushållen, och då främst förbindelserna 

till större tätorter. En anledning till varierad syn på ämnet är kan härledas till deras olika utgångspunkter 

i livet samt befintliga förbindelser.  

 

Hushåll 1, som befinner sig i pensionsåldern, ger en bild av att det redan i dagsläget finns goda 

kommunikationer till den större tätorten Nässjö medan Hushåll 3 påpekar att det enbart finns två 

bussavgångar per dag, en från den närliggande tätorten på morgonen och en till tätorten på 

eftermiddagen. Hushåll 3 har barn som måste föras över långa distanser till vänner och aktiviteter. För 

dem kan bristen av bussavgångar leda till att ett ökat bilberoende för att erbjuda sina barn samma utbud 

av aktiviteter som de större tätorterna har. 
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Vid samtalet med Hushåll 1 omnämns inte transporter som en prioriterad åtgärd för 

landsbygdsutveckling medan Hushåll 3 som inte tillgår samma transportförbindelser istället anser att 

detta bör prioriteras som åtgärd för landsbygdsutveckling då de nyttjar det de större tätorterna erbjuder.  

Samtidigt som hushållet vill att kommunen ska prioritera kollektivtrafiken på landsbygden tror de att 

människor fortfarande kommer att välja bilen på grund av att brist på kollektiva färdmedel har skapat 

ett bilberoende bland medborgarna. Med utgångpunkt i vad Hushåll 3 säger kan det utläsas ett 

beteendemönster att välja bilen framför kollektiva medel bland människor i områden med sämre 

kollektivförbindelser.  

 

Hushåll 1 och 3 har ett tydligt fokus på utveckling kopplat till service, skolor, bredband och 

kollektivtrafik. Hushåll 2 väljer istället att betona utveckling av landsbygden som likställt med att bevara 

det som redan finns där. Detta skulle enligt hushållet ske genom att människor flyttar dit och värnar 

samt tar hand om den kringliggande naturen. Det ska ske ett utbyte där hushållen inte enbart ska 

konsumera den kringliggande miljöns värden. Det finns även ett ansvar att förvalta den miljö de bor i, 

vilket kan kräva ett engagemang från hushållens sida. Samtidigt menar hushållet att människor måste 

flytta ut till landsbygden med syfte att motverka en avbefolkning eller att samhällen helt dör ut. Det de 

båda delar är den delen av problembilden av landsbygden Forsberg (2013) beskriver, vilket är 

landsbygden som avvikande från ekonomisk utveckling (ibid, s. 206). Samtliga hushåll nämner att 

verksamheter och butiker har det svårt att gå runt. Hushåll 3 nämner även att det pågår en centralisering 

av verksamheter till de större tätorterna vilket har skett på bekostnad av bland annat landsbygdens 

verksamheter som flyttar eller lägger ner, därför blir landsbygdsutveckling en viktig fråga. 

 

Hushållen delar synen på att LIS-verktyget kan generera landsbygdsutveckling och Hushåll 1 och 3 

tillägger att LIS är ett av få sätt som motiverar människor att bygga nytt i landsbygdsområden. Hushåll 

1 menar till och med att det utan LIS inte hade varit intressant att uppföra en ny bostad. Tack vare det 

höga taxeringsvärdet och möjlighet till lån hos banken får människor möjlighet att flytta till landsbygden 

i ett vad som uppfattas som attraktivt läge. Tillbaka till Stenbackas resonemang om att ekonomin sätter 

ramarna för vilket typ av bostad människor väljer att köpa kan LIS vara ett av de verktyg som kan få 

människor att välja och flytta till landsbygden. Uppseendeväckande är dock att inga av hushållen var 

medvetna om att det fanns områden utpekat som LIS. Första mötet med termen var då hushållen redan 

bestämt sig för att flytta till ett strandnära boende och var i färd med att köpa en tomt. Detta kan tolkas 

som att LIS-verktyget inte har skapat ett intresse att bygga i strandnära läge. 

 

Hushållen har en positiv inställning till LIS-verktyget och menar att de inte ser problem med att fler 

bosätter sig runt sjöarna. Dock anser hushållen att exploatering av bostäder enbart får ske i en begränsad 

utsträckning då det finns en rädsla att för högt exploateringstryck skulle medföra negativa konsekvenser 

på natur och friluftslivet, vilket skulle äventyra strandskyddets syften. Vidare betonar även Hushåll 2 en 
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oro för att LIS inte skulle generera en utveckling av den närliggande tätorten om inflyttade hushåll inte 

engagerar sig i de verksamheter och föreningar som finns.  

Liksom Hushåll 2 krävs det därför att de som väljer att bosätta sig på landsbygden även har en vilja att 

engagera sig och ha ett hjärta för att landsbygden ska leva vidare. 

 

Samhällsplanerarnivå 

Nässjö kommun har i deras översiktsplan definierat landsbygden i kommunen som områden 3 kilometer 

utanför Nässjö tätort, vilket även inkluderar mindre tätorter i kommunen. Vid intervjun med politikern 

visades genom kroppsspråk och ord att det inte finns en tydlig uppfattning om gränsdragningen mellan 

tätort och landsbygd. Där emot görs en tydlig särskiljning mellan de båda som olika ting. Tjänstemannen 

betonar att det också finns olika värden kopplat till stad och landsbygd vilket ger olika förutsättningar i 

planeringen. Även politikern finner denna aspekt då hen menar att man inte enbart ska tänka på 

stadskärnan i planeringen utan att istället inkludera hela kommunen. Då större delar av kommunen består 

av landsbygd och mindre tätorter behövs den enligt politikern ett landsbygdsperspektiv för att inte 

hamna i avbefolkning. Detta påvisar att samhällplanerarnivån noterar och prioriterar den demografiska 

utvecklingen i kommunen, vilket enligt Amcoff & Westhom (2007) kan ge goda förutsättningar till 

strategier för social och ekonomisk tillväxt i kommunen.  

 

Detta innebär att kommunen utåt sett har en definition av landsbygden samt att kommunen har en 

förståelse för att stad och landsbygd har olika attribut och värden. Det går i linje med vad Länsstyrelserna 

(u.å.) betonar som viktigt för att kunna generera landsbygdsutveckling. Vidare menar Länsstyrelserna 

att en utveckling av landsbygden innebär att förstärka de värden och fysiska strukturer som finns, vilket 

politikern menar är en väsentlig del vid alla beslut och handlingar som berör landsbygden. Det 

sammanfaller med Clark och Maas (2013) som menar att det bör läggas en politisk betoning på strukturer 

och karaktär för att skapa tillväxt. Detta då flyttningarna sker med koppling till sociala kopplingar, 

livsstilar och platsens karaktär (ibid, s. 65), vilket i sin tur skapar en plats identitet. Kopplat till LIS-

områden återfinns dock inga beskrivningar av områdens karaktär eller upplevda värden i 

översiktsplanens beskrivningar av de utpekade LIS-områden. Dock verkar det enligt politikern finnas 

en stor vilja att i framtiden ge större utrymme i planeringen till att fokusera på den karaktär och struktur 

som finns på landsbygden för att kunna skapa tillväxt och utveckling. 

 

För att enligt Länsstyrelserna skapa en uppfattning av landskapets värden är det viktigt att föra en dialog 

med medborgarna. I Nässjö kommun görs detta genom årlig dialog med medborgare där en arbetsgrupp 

åker ut till föreningslivet i olika tätorter för att anordna prioreteringsmöten. Under dessa möten kan 

medborgarna ge önskningar på planeringsåtgärder samt kommunicera eventuella problem de tror 

kommunen kan lösa. Politikern betonar vikten av denna typ av dialoger med medborgarna. 
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Länsstyrelserna (u.å.) ser även ett syfte med dialogerna att legitimera de planer och beslut som fattas i 

kommunen (ibid, s. 15, 16, 18). 

 

För att hindra kommunen till att hamna i en negativ demografisk utveckling ställer sig politikern och 

tjänstemannen positivt till landsbygdsutveckling och att möjliggöra en bredd av olika bostadsmiljöer för 

medborgare att bosätta sig i. De ser liksom Stenbacka (2001) samt Clark och Maas (2013) att det 

strandnära läget kopplat till blåa värden anses vara en attraktiv boendemiljö och där med ett av 

kommunens attraktivitetsvärde. Dock medger politikern att det inte utförts några studier eller 

undersökningar inom kommunen som stödjer påståendet att Nässjö kommuns strandnära lägen upplevs 

attraktivt. Politikern fortsätter att inkluderandet av hela kommunen i planeringen ställer andra krav som 

exempelvis bra vägnät. 

 

 

 

7. Slutsatser  
Detta kapitel fungerar som summering av tidigare text i analysen vilket skall knyta ann till syftet och de 

frågeställningar uppsatsen ämnar undersöka. 

 

 

7.1 Tillämpningen av LIS-områden som verktyg för landsbygdsutveckling? 

Tjänstemannen och politikern anser att det är viktigt att inkludera hela kommunen i planeringen och gör 

en urskiljning mellan stadens och landsbygdens värden. Både politikern och tjänstemannen menar att de 

blåa värden kommunens sjöar erbjuder har en attraktivitetsfaktor vilket lockar människor till att bosätta 

sig. Därmed blir sjöarna en av kommunens tillgångar vilket de vill nyttja för att kunna erbjuda människor 

varierade boendemiljöer. 

 

Deras nu gällande översiktsplan antogs 2013 och inkluderar LIS-områden vid 12 av kommunens sjöar. 

Sedan översiktsplanen antogs har totalt beviljats 12 stycken strandskyddsdispenser med LIS som särskilt 

skäl, vilket kan vara en anledning till att tjänstemannen anser att det än är för tidigt att avgöra om LIS 

har genererat en utveckling av kommunens landsbygd eller ej. Vidare menar tjänstemannen att det ur ett 

långsiktigt perspektiv är svårt att avgöra vad LIS kommer att leda till eller vad de yttersta 

konsekvenserna blir. 
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Trots detta visar politikern en hög ambitionsnivå av att använda LIS-verktyget så långt det är möjligt i 

den nya översiktsplanen, vilket visar på en stark tilltro till verktyget trots osäkert utfall. Tjänstemannen 

säger att det fungerar som en handbok förankrad i kommunfullmäktige vilket på så vis kan vägleda 

arbetet med strandskyddsdispenser.  

 

Då kommunen pekar ut LIS-områden byggs det på olika kriterier och överväganden vilket gör LIS till 

en bra grund att stå på vid prövning av strandskyddsdispenser. Genom denna slutsats speglas även här 

en positiv bild av LIS-verktyget från tjänstemannen. 

 

I intervjuerna betonas dock att LIS-verktyget ur ett bredare perspektiv enbart utgör en del av 

landsbygdsutvecklingen. Det verkar finnas en politisk vilja i kommunen att lyfta samt stärka de 

strukturer och den karaktär som finns på landsbygden i syfte att skapa tillväxt och utveckling. Där kan 

LIS fylla en funktion då planerarna tittar mer i detalj på platsen och dess förutsättningar. 

 

 

7.2 Drivkrafter till att bosätta sig inom ett utpekat LIS-område?  

Genomförda intervjuer visar på att hushållens ekonomi sätter tydliga ramar för vilken bostad eller tomt 

som väljs. Det strandnära läget anses vara attraktivt bland de intervjuade respondenterna och det verkar 

även vara det strandnära läget som gör att människor känner att det är lönsamt att bygga nytt på 

landsbygden. Trots att inga av hushållen planerar att sälja bostaden för att generera lönsamhet var inte 

något annat läge än det strandnära läget ett alternativ, vilket tyder på en annan drivkraft till flytten än 

ekonomin. 

 

Att samtliga hushåll valt att bygga nytt istället för att köpa en befintlig bostad i strandnära läge kan 

förklaras genom intervjun med Hushåll 3 där det nämns att de redan befintliga husen som kom ut till 

försäljning hade för höga utgångspriser. Detta kan härledas tillbaka till Stenbackas resonemang om att 

ekonomin sätter ramarna för vilket typ av bostad människor väljer att köpa. LIS kan då vara ett av de 

verktyg som möjliggör för människor att flytta till landsbygden. Tack vare det höga taxeringsvärdet och 

möjlighet till lån hos banken ges människor tillfälle att flytta till landsbygden i ett vad som av politiker, 

tjänstemän och medborgare uppfattas som attraktivt läge. 
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Den gemensamma faktorn till att flytta bland samtliga hushåll har varit närheten till och vyn utöver 

vattnet. Även fast andra miljöer också upplevs vackra har vattnet ett annat värde hushållen har svårt att 

sätta ord på. Det strandnära läget erbjuder också ett lugn och fridfullhet som av respondenterna inte i 

samma utsträckning hittas i tätorten. Summerat visar det på att vattnet fungerar både som något som 

lockar hushållen till platsen, men även att läget vid vattnet kan fungera som en, i uppsatsen, tillflykt från 

en tätort i snabb förändring. 

 

I analysen framkom att LIS-verktyget i sig inte hade någon påverkan av valet att flytta till det strandnära 

läget. Samtliga av hushållen hade kommit i kontakt med ett strandnära boende genom deras familjer 

innan flytten. Detta gjordes genom deras uppväxt eller genom att familjemedlemmar bosatt sig på platser 

med tillgång till och utsikt över vatten. Det har därför tidigt skapats starka sociala band till platsen eller 

liknande miljöer med samma attribut, vilket kan leda till slutsatsen att individens bakgrund har stor 

betydelse för om hushållen aktivt har valt att söka sig till ett boende i strandnära läge. 

 

 

 

8. Avslutande diskussion 
Hela diskussionen kring LIS och dess inverkan på såväl naturen som på utvecklingen av landsbygden 

har pågått under en lång tid. Det har synts en tydlig politisk svängning där det i början av diskussionen 

ansågs att stränderna skulle skyddas till varje pris. På senare år kan det utläsas en viss konkurrens mellan 

regioner att bevara och locka nya medborgare. Inte minst i landsbygdskommuner som har en negativ 

befolkningsutveckling. Nässjö kommun tillhör inte en av dem med negativ befolkningsutveckling och 

kanske det på grund av deras strategier för varierade bostadsmiljöer och bland dem det sjönära läget. 

Kanske är det även på grund av kommunens rika tillgång på sjöar, vilket kan motivera vissa lättnader 

inom strandskyddat område vid utpekade sjöar där strandskyddets syften inte skulle äventyras av en 

exploatering av bostäder och andra verksamheter som bidrar till landsbygdsutveckling. 

 

En av kommunens kriterier för att peka ut LIS har varit att se till den befintliga kollektivtrafiken, och 

som tjänstemannen nämner kan LIS vara ett sätt att upprätthålla den. Dock blir det i ett större perspektiv 

viktigt att inte blint lägga sitt hopp och tilltro till att medborgarna automatiskt ska använda sig av 

kollektivtrafiken. Genom utarbetade strategier behöver kommuner börja motverka det bilberoende 

Hushåll 3 uppger finns i landsbygdsområden med bristande kollektivtrafikförbindelser. LIS kan kanske 

i detta avseende även byggas på underlag där platsens sociala normer och strukturer undersöks för att 

skapa en hållbar utveckling och tillväxt. 
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Min slutliga kommentar blir att det finns en stor potential att utveckla LIS-verktyget på kommunal nivå 

i att även inkludera sociala aspekter av ett område. Det kan belysa landsbygdens värden och utmaningar 

som finns. 

 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Det har genom detta arbete varit svårt att göra en bred generalisering av de slutsatser som framförts. För 

att kunna göra ett konstaterande i en bredare kontext bör det genomföras ytterligare intervjuer med 

medborgare som bor inom LIS-områden samt de som har flyttat därifrån. Detta skulle kunna ge en mer 

nyanserad bild av resultatet. En fråga som hade varit intressant att vidare undersöka är om de hade en 

tanke om ekonomisk vinning. 

 

En tanke som formats under arbetets gång har varit om LIS kan främja och stärka de värden som finns 

på en plats. Kan LIS användas för att skapa natur- och friluftsvärden på en plats? Genom att exempelvis 

göra sociotopskarteringar över strandområden kan det skapa en uppfattning om vilka platser som 

används samt inte används. Kan då en exploatering av ett område inom strandskyddet öppna upp och 

tillgängliggöra ett område för friluftslivet? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide medborgare 

Hej, 

Mitt namn är Sebastian Wadenborg. Jag studerar på samhällsplanerarprogrammet vid Örebro 

universitet. Samhällsplanerarprogrammet går under institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap och huvudämnet är kulturgeografi. Du har vid ett tidigare telefonsamtal blivit 

tillfrågad att bidra med dina synvinklar och erfarenheter kring strandnära boende till min 

kandidatuppsats. Här kommer information om uppsatsen och vad du kan förvänta dig. 

 

Det primära syftet med uppsatsen är tvådelat. Dels att undersöka kommunala tjänstemäns samt politikers 

tillämpning och prioritering av planeringsverktyget landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Dels 

att fånga boendes drivkraft till att bosätta sig inom ett LIS-område. Vidare ämnar uppsatsen även till att 

redogöra för om planeringsverktyget LIS har genererat flyttströmmar till den tätortsnära landsbygden. 

Uppsatsen realiseras genom att en fallstudie på Nässjö kommun genomförs. 

 

Kort om LIS 

I hela Sverige finns ett så kallat generellt strandskydd. Det innebär att alla sjöar, kustremsor och andra 

vattendrag täcks av ett strandskydd som ska förhindra att stränderna bebyggs med bostäder eller andra 

verksamhetslokaler. Ett LIS-område är ett av kommunen utpekat område inom strandskyddet som 

presenteras i den kommunövergripande översiktsplanen. Dess syfte är att skapa en möjlighet att bygga 

inom strandskyddet. Självklart utan att de värden strandskyddet skyddar ska gå förlorade. 

 

Ditt deltagande och rättigheter 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt. Om du önskar att avbryta någon under intervjun är det helt okej 

och jag kommer inte att ställa följdfrågor varför du önskar avbryta. Som deltagare i intervjun har du 

även rätt att bestämma hur länge intervjun maximalt får ta och även att ställa andra krav. Krav kan 

exempelvis vara att intervjun måste ske på dagtid. 

 

Du som blir intervjuad erbjuds konfidentialitet. Detta innebär att materialet som insamlas under 

intervjun kommer förvaras på ett sådant sätt att utomstående människor inte har möjlighet att identifiera 

dig som respondent. Uppgifter som insamlas till arbetet kommer att inte att utlämnas för icke-

vetenskapliga syften. Detta innebär att jag inte kommer att sprida vidare material till exempelvis 

tidningar, andra privata medier eller sammanhang. 
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I det färdiga resultatet kommer jag att avidentifiera dig som respondent. Detta betyder att jag i 

kandidatuppsatsen inte kommer att använda mig av ditt riktiga namn. Jag har istället valt att använda 

hushåll 1,2,3 och så vidare. Jag kommer inte heller att nämna vart i Nässjö kommun du bor. Det som 

kommer framgå i uppsatsen är att ditt boende ligger i strandnära läge, i ett så kallat LIS-område. 

 

Jag kommer i intervjun att ställa frågor kring 3 teman. Dessa är: 

1. Strandnära läge 

2. Landsbygdsutveckling 

3. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

 

 

Frågor jag kommer att utgå ifrån 

Strandnära läge 

Varför bosatte du dig inom ett LIS-område? 

Vad värderar du med ditt boende? 

Är närhet till vatten viktigt? Varför? 

Finns det för och nackdelar med att bo i ett vattennära läge? 

 

Landsbygdsutveckling 

Vad innebär landsbygdsutveckling för dig? 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Fick ni reda på att kommunen pekat ut LIS-områden? Hur? 

Kan du se att LIS gör någon skillnad? Hur/varför? 

 

Om det uppstår funderingar når mig på nummer 070-558 62 03 eller mejladressen 

sebastian.wadenborg@gmail.com. 

 

Tack för deltagandet. Det kommer bidra med värdefull information till min uppsats! 

 

/Sebastian Wadenborg 

 

 

 

mailto:sebastian.wadenborg@gmail.com
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Bilaga 2 

Intervjuguide tjänsteman och politiker 

Hej, 

Mitt namn är Sebastian Wadenborg. Jag studerar på samhällsplanerarprogrammet vid Örebro 

universitet. Samhällsplanerarprogrammet går under institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap och huvudämnet är kulturgeografi. Du blivit tillfrågad att bidra med dina 

synvinklar och erfarenheter kring strandnära boende till min kandidatuppsats. Här kommer information 

om uppsatsen och vad du kan förvänta dig. 

 

Det primära syftet med uppsatsen är tvådelat. Dels att undersöka kommunala tjänstemäns samt politikers 

tillämpning och prioritering av planeringsverktyget landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Dels 

att fånga boendes drivkraft till att bosätta sig inom ett LIS-område. Vidare ämnar uppsatsen även till att 

redogöra för om planeringsverktyget LIS har genererat flyttströmmar till den tätortsnära landsbygden. 

Uppsatsen realiseras genom att en fallstudie på Nässjö kommun genomförs. 

 

Ditt deltagande och rättigheter 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt. Om du önskar att avbryta någon under intervjun är det helt okej 

och jag kommer inte att ställa följdfrågor varför du önskar avbryta. Som respondent i intervjun har du 

även rätt att bestämma hur länge intervjun maximalt får ta och även att ställa andra krav. Krav kan 

exempelvis vara att intervjun måste ske på dagtid. 

 

Du som blir intervjuad erbjuds konfidentialitet. Detta innebär att materialet som insamlas under 

intervjun kommer förvaras på ett sådant sätt att utomstående människor inte har möjlighet att identifiera 

dig som respondent. Uppgifter som insamlas till arbetet kommer att inte att utlämnas för icke-

vetenskapliga syften. Detta innebär att jag inte kommer att sprida vidare material till exempelvis 

tidningar, andra privata medier eller sammanhang. 

 

I det färdiga resultatet kommer jag att avidentifiera dig som respondent. Detta betyder att jag i 

kandidatuppsatsen inte kommer att använda mig av ditt riktiga namn. Jag har istället valt att använda 

vilken befattning du har. 

 

Jag kommer i intervjun att ställa frågor kring 3 teman. Dessa är: 

1. Strandnära läge 

2. Landsbygdsutveckling 

3. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

 



50 
 

 

Frågor jag kommer att utgå ifrån 

Landsbygdsutveckling 

Hur arbetar ni med landsbygdsutveckling? 

Hur ser du på landsbygdsutveckling? 

Anser du att landsbygdsutveckling är viktigt? Varför? 

Finns en uttalad målbild för landsbygdsutveckling? 

 Är detta något ni aktivt arbetar med? 

 

LIS-områden 

Hur tycker du att LIS fungerar som ett kommunalt planeringsverktyg? 

Vad är din upplevelse av verktyget? 

 Har det genererat något? 

 Det du/ni vill? 

Kan LIS bidra till landsbygdsutveckling? 

 

Attribut för strandnära läge 

Hur tror du att strandnära boenden värderas bland medborgare? 

Hur värderar du strandnära boenden utifrån din yrkesroll/talesman för ett politiskt parti? 

 Finns det olika åsikter kring frågan? 

 

Tack för ditt deltagande. Det kommer bidra med värdefulla inputs till mitt arbete! 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Sebastian Wadenborg 
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