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Sammanfattning

Vi lever idag i ett upplevelsesamhälle där platsmarknadsföringen har fått en allt större roll i arbetet med att
locka inflyttare och besökare till platser. Platsmarknadsföringen kan användas  som ett verktyg i arbetet med
att bryta negativa befolkningsförändringar, vilket är ett vanligt problem hos mindre kommuner i Sverige.
Degerfors är en av de mindre kommunerna som haft en negativ befolkningsförändring. Kommunen har en
vision om att bli attraktiva och mer uppmärksammade i framtiden. De profilerar sig som en kommun med en
storslagen natur.

Syftet med studien är att studera bakgrundsfaktorer till varför negativa befolkningsförändringar uppstår och
hur  mindre  kommuner  med  hjälp  av  platsmarknadsföring  kan  bryta  negativa  befolkningsförändringar.
Studien har sin utgångspunkt i Degerfors kommun. 

 Vilka bakomliggande faktorer kan ha orsakat Degerfors kommuns negativa befolkningsförändring ?

 Hur arbetar Degerfors kommun med sin platsmarknadsföring? 

 På  vilket  sätt  kan  Degerfors  kommuns  platsmarknadsföring  påverka  kommunens
befolkningsförändring? 

Studien har en kvalitativ ansats, då den har en utgångspunkt i att analysera material i form av dokument,
hemsidor och statistik. Material som använts i undersökningen är relevant litteratur och tidigare forskningen
för  kunskapsområdet  platsmarknadsföringens  roll  i  arbetet  med  befolkningsfrågor,  en  broschyr   och
dokument utformat av Degerfors kommun.

Efter genomförd studie går det att konstatera att negativa befolkningsförändringar har sin bakgrund i att
mortalitet och utflyttningar är högre i en jämförelse till inflyttningar samt födelsetal. I Degerfors kommun
har den negativa befolkningsförändringen sin bakgrund  till störst del i en hög mortalitet i jämförelse med
födelsetal  och inflyttningar.  Kommunen marknadsför  sig som en kommun med en storslagen natur,  likt
många  andra,  vilket  inte  är  konkurrenskraftig.  Kommunen  hade  år  2013  vänt  den  negativa
befolkningsförändringen till det positiva, till hur stor del platsmarknadsföringen har haft inverkan på det går
inte att besvara i denna studie. 

Nyckelord: Demografi, migration och platsmarknadsföring 
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Inledning  

År 2008 förutsattes det att Sverige kommuner skulle genomgå en kris som hade sin bakgrund i bankkrascher
och den amerikanska bolånekrisen samma år. Krisen skulle innebära för  kommunerna att drastiska åtgärder
behövde  vidas  som  skulle  kunna  innebära  besvärligheter  för  deras  ekonomi  och  verksamhet.
Kommunforskningsinstituten,  företrädare  för  kommuner  och  intresseorganisationer  ansåg  att  Sveriges
kommuner inte hade tillräckligt med kunskap om hur de skulle hantera kriser som kan innebära drastiska
åtgärder, vilket är grunden till att det Nationella kommunforskningsprogrammet skapades och fick därför i
uppdrag att skriva en rapportserie om ämnet. Syftet med det Nationella kommunforskningsprogrammet var
att  få  ökad  kunskap  om hur  kommuner  kan  hantera  kriser.  I  den  sista  rapporten  i  serien,  som är  en
sammafattning  av  programmets  resultat,  hävdar  det  Nationella  kommunforskningsprogrammet  att  det  i
dagens samhälle finns ett ideal om att alla kommuner borde arbeta för en positiv befolkningsförändring. Att
en kommun har en befolkningstillväxt är enligt idealet något positivt, oavsett vilken kommun det handlar
om. En positiv befolkningsförändring visar på framgång då kommunen anses vara attraktiv och därför väljer
individer att bosätta sig där. Idealet menar därför på att en negativ befolkningsförändring innebär problem
för kommuner, då den visar på en oattraktivitet och som i sin tur innebär att kommunen inte är framgångsrik.
(Broström, Donatella & Wänström, 2013,  s.7)

Nationella kommunforskningsprogrammet skriver att det finns en problematik i idealets mening att ständigt
arbeta för en positiv befolkningsförändring. Den positiva befolkningsförändringen kan  genererar i intäkter
från en ökad konsumtion och skatter. Å andra sidan kan kommuner i samband med en befolkningstillväxt
behöva  öka  sina  resurser  som  exempel  i  arbete  och  bostäder,  vilket  kan  leda  till  en  påfrestning  på
kommunens ekonomi. Nya bostäder kan behövas byggas och fler jobb kan behövas skapas för att tillgodose
fler  invånare.  Det  nationella  kommunforskningsprogrammet  menar  att  det  därför  finns  en  risk  i  att
kostnaderna för investeringarna blir högre än intäkterna, som kan leda till en obalans i kommunens ekonomi.
(Broström, Donatella & Wänström, 2013, s.16)

I Sverige är det de mindre kommunerna1 som vanligtvis har en negativ befolkningsförändring. Det finns 173
mindre  kommuner  i  landet  och  cirka  60  procent  har  en  minskning  i  invånarantalet.   En  av
bakgrundsfaktorerna till att det är de mindre kommunerna som har en negativ befolkningsförändring är att
antalet inflyttningar är lägre i jämförelse med antalet utflyttningar. Att antalet utflyttningar överstiger antalet
inflyttningar kan ha sin bakgrund i urbanseringsprocessen, det vill säga att fler individer väljer att flytta från
mindre platser till större platser som exempelvis från en mindre kommun till en större kommun. Ett exempel
på en  bakomliggande faktor till att individer väljer att flytta är att kommunen inte tillgodoser befolkningens
behov med exempelvis bostäder, arbete och aktiviteter. (Boverket, u.å.)

Ett verktyg som kommuner kan arbeta med för att attrahera inflyttare och besökare är platsmarknadsföring.
Platsmarknadsföringens syfte att skapa en tydlig image, som i sin tur ökar attraktiviteten hos kommunen. I
platsmarknadsföringen  återspeglas  kulturella  och  symboliska  värden  som är  unika  för  kommunen,  som
exempel en berättelse, ett känt företag alternativt en känd byggnad. (Heldt Cassel, 2012, s.164)

1.  Räknat på ett invånarantal på mindre än 25 000 enligt Boverket

1



En av de mindre kommunerna som har en negativ befolkningsförändring är Degerfors kommun. Degerfors
kommun  är  beläget  i  Örebro  län  och  Värmlands  landskap.  Kommunen  är  känd  för  sitt  stålverk  och
fotbollslag,  de  marknadsförs  sig  själva  med  sin  slogan  ”Mer  än  stål  och  fotboll”.  Det  är  en  del  av
Bergslagen2 och  ingår  i  Bergslagssatsningen.3.  I  kommunen  finns  bland  annat  ett  fotbollsmuseum,  ett
kulturcentrum och de arbetar aktivt med att hålla invånare samt besökare informerade om vad som pågår i
kommunen genom sociala medier som Facebook. (Degerfors kommun, 2013, ”Kultur och politik”)

Degerfors kommun har inför mandatperioden år  2011-2014 formulerat  ett  mål  som lyder att  kommunen
måste bryta den negativa befolkningsförändringen. Målet är under mandatperioden ett  av tre prioriterade
målsättningar. Ett medel kommunen kan använda för att bryta den negativa befolkningsförändringen är med
hjälp  av platsmarknadsföring.  Resultatet  som kommunen ser  med en  befolkningstillväxt  är  ett  växande
näringsliv och arbetsmarknadsregion, vilket i sin tur ska leda till en ökad sysselsättning.
(Degerfors kommun, 2011, s.2)

Denna studie undersöker hur mindre kommuner arbetar med sin platsmarknadsföring och på så sätt  blir
attraktiva samt konkurrenskraftiga. Studien har en kulturgeografisk inriktning genom att jag valt att studera
hur platsmarknadsföringen kan användas i arbetet med befolkningsfrågor. Studien undersöker därför vilka
bakomliggande  faktorer  som skapar  en negativ befolkningsförändring och  platsmarknadsföringens  roll  i
arbetet med att bryta en negativ befolkingsförändring. Jag har valt Degerfors kommun som fallstudie då det
är en av de mindre kommunerna i Sverige som har en negativ befolkningsförändring och för att kommunen
har valt att prioritera arbetet med den. 

Syfte 

Syftet med studien är att studera bakgrundsfaktorer till varför negativa befolkningsförändringar uppstår och
hur  mindre  kommuner  med  hjälp  av  platsmarknadsföring  kan  bryta  negativa  befolkningsförändringar.
Studien har sin utgångspunkt i Degerfors kommun.

Studiens frågeställningar är:

 Vilka bakomliggande faktorer kan ha orsakat Degerfors kommuns negativa befolkningsförändring ?

  Hur arbetar Degerfors kommun med sin platsmarknadsföring? 

 På  vilket  sätt  kan  Degerfors  kommuns  platsmarknadsföring  påverka  kommunens
befolkningsförändring? 

Avgränsning

Med studiens utgångspunkt i platsmarknadsföringens roll i befolkningsfrågor är endast ett av de prioriterade
målen i den strategiska inriktningen relevant att studera, att bryta den negativa befolkningstrenden. Studien
har en geografisk avgränsning till Degerfors kommun med ett tidsperspektiv på fyra år, 2011-2014. Jag har
valt att studera Degerfors kommun då det är en mindre kommun och för att kommunen har valt att prioritera
arbetet med att bryta sin negativa befolkningsförändring under mandatperioden år 2011-2014. 

2. En region i mellersta Sverige med en historia präglat av industri, framförallt gruvindustri, som idag är en grund till det
moderna Sverige. Idag är regionen ett kulturarv och lockar många turister. I regionen ingår delar i Värmlands län, 
Örebro län, Västmanland och Dalarnas län. 
3. Ett projekt i Bergslagsregionen som ska lyfta fram regionen kulturellt och turistiskt. 
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Disposition
Det som följer efter denna inledning är studiens litteraturanknytning. I kapitlet definieras studiens nyckelord
demografi, migration och platsmarknadsföring, vilket följs av tidigare forskning om nyckelorden. Syftet med
kapitlet är att få en djupare förståelse om kunskapsområdet platsmarknadsföringens roll i arbetet med att
bryta en negativ befolkningsförändring.  Litteraturanknytningen är den första byggstenen i studiens resultat,
då det breddar kunskapsområdet och ger möjligheter att dra vetenskapliga slutsatser. 

Sedan följer studiens metodavsnitt. I kapitlet presenteras val av metod för studien, tillvägagångssätt  och
vilket material som använts i studien. Att presentera metodvalet är en viktig del i uppsatsen för att läsaren
ska få en förståelse för hur jag kommit fram till mitt resultat. Val av metod kommer i kapitlet att förklaras
och motiveras. Frågor som ställs är vilken nytta studien fick av materialet  och vilka begränsningar som
uppkom i val av metod. Det kommer presenteras för- och nackdelar med metodvalet då exempelvis en annan
slags metod hade genererat i ett annorlunda resultat.

Det  empiriska  material  presenteras  i  två  kapitel  Degerfors  kommuns  befolkning  och  Välkommen  till
Degerfors.  Det  som  presenteras  i  kapitlet  Degerfors  kommun  är  fakta  om  Degerfors  kommun,
befolkningsstatistik  och  dokument  som är  utformade  av  Degerfors  kommun.  I  kapitlet  Välkommen till
Degerfors  presenteras  Degerfors  kommuns  platsmarknadsföring.  Material  som  presenteras  är
marknadsföringen av Degerfors kommun genom deras hemsida, ett informationsblad som nyinflyttade till
kommunen får  och vad det  innebär för kommunen att  vara en del  i  projektet  Bergslsagssatsningen.  Det
empiriska materialet är den andra byggstenen i studiens resultat. Det är med hjälp av den delen som jag kan
dra en slutsats om Degerfors kommun som utgångspunkt. 

När  den negativa befolkningstrenden bryts  är  det  sista  kapitlet  i  uppsatsen.  I kapitlet  kommer studiens
resultat att presenteras med hjälp av litteraturanknytningen och det empiriska materialet. Resultatet kommer
sedan att analyseras och kapitlet avslutas med slutsatserna för studien, det vill säga besvarande av syfte och
frågeställningar.
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Litteraturanknytning

I  kapitlet  följer  definitioner  och  tidigare  forskning  av  studiens  nyckelord  demografi,  migration  och
platsmarknadsföring. 

Demografi – läran om befolkning 

Demografi är läran om befolkning och kan hanteras i olika vetenskapliga ämnen som exempelvis i sociologi
och kulturgeografi. Inom kulturgeografin innebär demografi befolkningsfördelningen och det som studeras
är  vart  befolkningen  är  koncentrerad  till  samt  de  bakomliggande  faktorerna  till  varför
befolkningsfördelningen ser ut som den gör. (Knox & Marston, 2010, s.69)

Befolkningsfördelningen studeras i relation mellan omgivning och människa. Ett sätt att studera det är om
jordens livsnödvändiga resurser vilket behövs för att ha en bra levnadsstandard på en plats som exempel
vatten, räcker till hela befolkningen. I världen finns det en ojämn befolkningsfördelning, vilket innebär att
vissa platser har ett högre invånarantal i en jämförelse till andra platser, det vill säga att befolkningen inte är
jämnt fördelad mellan platser i världen. Den ojämna befolkningsfördelningen kan förklaras som att individer
söker sig till varandra. Bakomliggande faktorer till den ojämna befolkningsfördelningen på en lokal nivå i
Sverige är en åldrande befolkning, lägre födesleantal och internationell migration. 
(Forsberg, 2010, s.35)

Problem som finns med en ojämn befolkningfördelning på lokal nivå är att vissa kommuner får ett högt antal
inflyttningar i samband med ett högt födelsetal, de får alltså en hög befolkningstillväxt snabbt. Problem som
skapas då är  om de livsnödvändiga resurserna som bostäder,  arbete och vatten räcker för  att  tillgodose
befolkningen  i  de  kommuner  som får  ett  högre  invånarantal.  Andra  kommuner  kan  få  ett  högt  antal
utflyttningar i samband med en hög mortalitet, vilket leder till en negativ befolkningsförändring. Ett problem
då är att intäkter i form av skatter och konsumtion minskar, vilket kan  leda till en påfrestning på ekonomin.
(Forsberg, 2010, s.36)

I tidskriften Geografiska annaler har Lars-Erik Borgegård, Johan Håkansson och Gunnar Malmberg skrivit
en artikel om Sveriges ojämna befolkningsfördelning. Cirka 30 procent av befolkningen i Sverige var då
koncentrerad till de större kommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg. 10 procent av befolkningen var
koncentrerad  till  de  norra  delarna  i  Sverige.  Det  bor  alltså  cirka  tre  gånger  mer  människor  i  de  större
kommunerna i en jämförelse med de norra delarna i landet, vilket visar på en ojämn befolkningsfördelning.
En anledning till att denna ojämna fördelning av befolkningen var att de större kommunerna i Sverige hade
en  högre  befolkningstillväxt  i  en  jämförelse  med  de  mindre  kommunerna.   Det  betyder  att  de  mindre
kommunernas invånare valde att flytta till de större kommunerna, det ansågs finnas en trend i att migrera till
de större kommunerna. (Borgegård, Håkansson & Malmberg, 1995, s. 31)
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Det Nationella kommunforskningsprogrammet har i ett arbete med en rapportserie, angående kommuners
förutsättningar  och  möjligheter  vid  kriser,  upptäckt  att  det  i  dagens  samhälle  finns  ett  ideal  angående
kommuners  befolkningsfrågor.  Idealet  säger  att  en  befolkningstillväxt  medför  endast  något  positivt  för
kommunen,  då  den  anses  vara  attraktiv.   Det  Nationella  kommunforskningsprogrammet  är  kritiska  mot
idealet och menar att det å andra sidan samtidigt uppstår en ojämn befolkningsfördelning, som kan skapa

negativa konsekvenser, som exempel att  de livsnödvändiga resurserna inte räcker till .  En annan negativ
konsekvens som det Nationella kommunforskningsprogrammer hävdar att det finns med att ha en positiv
befolkningsförändring är  att  den kan innebära en påfrestning för kommunens ekonomi, då resurser som
investeringar i företag och bostäder måste öka. (Broström, Donatella & Wänström, 2013, s.17)

Det är dock inte alla kommuner som vill ha en befolkningstillväxt, vilket visar på en medvetenhet om att det
inte endast är något positivt att ha en befolkningstillväxt. De arbetar istället med andra mål i sina strategiska
inriktningar och visionsplaner. Ett syfte med att fokusera på andra mål är för att kommunen ska kunna bygga
upp en bra infrastruktur, som sedan i framtiden kan klara av en befolkningstillväxt, utan att den ska behöva
påfresta  ekonomin.  Kommuner  välje  istället  att  bestämma  själva  över  sin  egen  utveckling  efter  vad
kommunen själv klarar av i dagsläget, de lyssnar alltså inte på idealet. 
(Broström, Donatella & Wänström, 2013, s.7)

Det finns dock flera kommuner som behöver bryta sina negativa befolkningsförändringar i syfte att överleva.
En negativ befolkningsförändring kan som tidigare nämnt medföra minskade intäkter i form av skatter och
konsumtion, vilket i sin tur kan leda till att kommunen inte klarar sig självständiga ekonomiskt. Därför väljer
många  att  satsa  på  att  bli  attraktiva  för  att  skapa  en  positiv  befolkningsförändring.  Det  finns  dock en
problematik  i  att  många  kommuner  använder  liknande  strategier  för  att  öka  sin  befolkning,  att  alla
kommuner skulle växa i samma takt och av samma anledning är inte realistiskt. 
(Broström, Donatella & Wänström, 2013, s.17)

Migration – individers förflyttningar 

Migration beskriver individers  förflyttningar mellan exempelvis olika orter  alternativt  länder  i  syftet  att
bosätta sig. För att förklara migration används begreppen in-och utflyttningar. En inflyttning innebär att en
individ flyttar till en plats och när individen flyttar från en plats innebär det att den gör en utflyttning. Det
finns två typer av migration som är beroende av vart individen flyttar, internationell migration som innebär
att en individ flyttar till ett annat land och när en individ flyttar inom ett specifikt land, som exempel till en
annan kommun inom Sverige, klassas det som inhemsk migration. 
(Knox & Marston, 2010, s.84)

Varför  individer  väljer  att  migrera  kan bero på olika  bakgrundsfaktorer,  de  vanligaste  till  att  migration
uppstår  är  att  individer  väljer  att  flytta  i  syfte  att  få  det  bättre  ställt  ekonomiskt  alternativt  att
arbetsmarknaden på den nya platsen är bättre. Migrationens bakomliggande faktorer beskrivs som push-och
pullfaktorer.  En pushfaktor  definieras  som tvingad migration,  det  vill  säga att  det  finns  ett  problem på
platsen som ger upphov till att individen måste migrera. Ett exempel på tvingad migration är att platsen har
en dålig arbetsmarknad och individen måste därför flytta för fler jobbmöjligheter. 
(Knox & Marston, 2010, s.85)
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En pullfaktor definieras som frivillig migration, det vill säga att det finns något som lockar individen att
migrera till den nya platsen. Exempel på frivillig migration är att individen vill flytta till ett varmare klimat
alternativt att det finns bättre ekonomiska förutsättningar på den nya platsen. Migration uppstår vanligtvis på
grund av en kombination mellan push-och pullfaktorer.  Det finns en anledning till varför en individ vill
migrerar från en plats,  det vill säga tvingad migration, och individen väljer att  migrera till  en plats som
lockar, det vill säga frivillig migration. (Knox & Marston, 2010, s.86)

Ett annat sätt att beskriva människors förflyttningar är med begreppet mobilitet, som beskriver förflyttningar
som resan till jobbet alternativt en permanent flytt till en ny plats.  Alla individer är inte lika mobila, vissa är
det mer än andra. Individer kan ha en tendens att flytta ofta för att upptäcka nya platser, vilket definieras
som en flyttare. Individer som nöjer sig med den bostadsort de har hela livet definieras som en stannare.
Båda grupperna kan identifieras med olika livsstilar och är beroende på hur hushållet ser ut, som exempel är
ungdomar mer mobila i en jämförelse med äldre människor och de som hyr en hyresrätt är mer mobila i en
jämförelse med de som äger en bostadsrätt. (Knox & Pinch, 2010, s.254)

I Sverige finns, som tidigare nämns, en trend i att migrera från mindre platser till större, exempelvis från
landsbygd till en mindre kommun alternativt från en mindre kommun till en större kommun, vilket definieras
som urbanisering. Det är vanligast att ungdomar väljer att migrera på detta sätt, vilket  har lett till negativa
konsekvenser för de mindre kommunerna då de får en högre medelålder som i sin tur kan leda till en ökad
mortalitet.  De  som  väljer  att  bo  kvar  alternativt  att  migrera  till  de  mindre  platserna,  det  vill  säga
kontraurbanisering, är medelåldersmänniskor i åldrarna 45-65 år. 
(Borgegård, Håkansson & Malmberg, 1995, s.39).
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Platsmarknadsföring – att skapa en identitet

Platsmarknadsföring är ett verktyg som används av länder, regioner och kommuner för att skapa en tydlig
profil  i  syftet  att  bli  unika.  En  bra  platsmarknadsföring  skapar  en  starkare  och  konkurrenskraftigare
destination, som i sin tur lockar fler turister, inflyttare och företag till platsen. I platsmarknadsföringen lyfts
olika attribut fram som gör kommunen unik. Det brukar vanligtvis vara något som symboliserar platsen som
exempel en slogan alternativt en känd byggnad, ett exempel på en känd byggnad är vattentornet Svampen 4 i
Örebro stad. Det är viktigt att platsmarknadsföringen av en kommun är så konkret och unik som möjligt, då
det blir enklare för invidiver att skapa en uppfattning av samt minnas  kommunen. 

(Heldt Cassel, 2012, s.164)

Den svenska ekonomins transformationsprocess

Den  svenska  ekonomin  och  näringslivet  har  de  senaste  decennierna  genom  gått  en  så  kallad
transformationsprocess, Kommuner har gått från att ha varit industrisamhällen vidare till  samhällen som
präglas  av  tjänster,  kunskap  och  upplevelser,  även  kallat  ett  kunskaps-,  tjänste-  alternativt
upplevelsesamhälle5.  Transformationsprocesserna  innebär  för  de  svenska  kommunerna  att  arbeta  för  att
skapa ett  samspel mellan kultur och ekonomi, något som benämns vetenskapligt som kulturell  ekonomi.
(Foghagen & Johansson, 2007, s.139)

I den kulturella ekonomin genomsyras produktionen av värden och meningar, vilket skapar en identitet. Det
handlar för kommuner att i ett samband med att sälja in en upplevelse, skapa en god miljö att vistas i. I vissa
fall skapas kulturkluster,  då varje kommun har sin egen kultur och historia att berätta som genomsyrar i
identiteten. Ett kluster innebär att likartade branscher alternativt kulturer som exempel samlas på ett ställe.
Då kultur och kreativitet får en större roll i samhället stimuleras den lokala utvecklingen och gynnas genom
att få in mer kunskap och attraherar fler individer till platsen. (Foghagen & Johansson, 2007, s.142)

I dagens samhälle finns det flera faktorer som indikerar på att upplevelseindustrin kommer att vara en viktigt
beståndsdel  i  samhällsutvecklingen,  bland  annat  då  turism  är  en  snabbt  växande  näringsgren.
Upplevelsesamhället  handlar  om att  ge  individen  en  upplevelse,  vilket  skapar  en  konkurennes  mellan
kommuner om inflyttare och besökare. Andra branscher som ingår i  upplevelsesamhället  är bland annat
konst, media, arkitektur och design. Det är en snabbt växande industri med en sysselsättning på 370 000
personer  år  2002 vilket  kan jämföras  med industrisektorn  som sysselsatte  270 000 personer  samma år.
(Foghagen & Johansson, 2007, s.141)

Nackdelen  som anses  finnas  med  transformationen  från  industri-  till  ett  upplevelsesamhälle  är  att  de
regioner  som haft  stora  bruk  och  besitter  en  rikedom på  naturtillgångar,  som exempel  järn  och  skog,
missgynnas. Transformationen har utvecklat samhället från att ha en industriproduktion till att sätta tjänster,
som upplevelser, i fokus. Regioner med belägna bruk missgynnas då produktionen ersätts av tjänster, vilket
kan skapa en hög arbetslöshet och som i sin tur kan leda till en ökning antalet utflyttningar. En möjlighet
som finns för regionerna, för att hinna ikapp i utvecklingen till ett upplevelsesamhälle, är att omvandla sina
tidigare vinstdrivande industrier till kulturarv och museum. (Foghagen & Johansson, 2007, s.144)

4. Vattentorn beläget i Örebro stad. Den är utformad som en svamp, därav namnet. Svampen är en känd symbol för 
Örebro stad med sitt unika utseende och kombinationen mellan att vara ett besöksmål samt ett fungerande vattentorn för 
staden. Det är ett populärt turistmål då det går att åka upp och ta del av en utsikt över Örebro stad. 
5. Begreppet upplevelsesamhälle kommar användas vidare i studien. 
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Då kulturen  fått  en  ökad betydelse  i  upplevelsesamhället  har  platsmarknadsföringen fått  en  större  roll.
Upplevelsesamhället handlar om platsmarknadsföring för platser som skapar en inkomst i form av inflyttare
och besökare. Det har medfört att  platserna har synliggjorts i  sig och inte endast den belägna industrin.
Platser hamnar mer i samhällets fokus, vilket skapar en ökad konkurrens. Platsmarknadsföringen används
som en strategi i syftet att få platser att stå ut i mängden, vilket i sin tur ska attrahera inflyttare och besökare.
(Foghagen, Johansson, 2007, s.144)

Att skapa en stark destination

Platsers symboliska värden återspeglas i platsmarknadsföringen och riktas mot turister, inflyttare, invånare
samt företag/investerare. De som arbetar med platsmarknadsföringen är turistorganisationer och kommuners
informationsenheter. Branscher som exempel hotell, restauranger och nöjesfält kan även ingå i arbetet med
platsmarknadsföringen. Huvudsyftet är att kommuner ska ta fram sin egen unika profil samt på ett sådant
sätt sticka ut från mängden, det finns dock en problematik i att marknadsföringen inte alltid lyckas framföra
rätt bild av platsen. Det vanligaste som marknadsförs är en fin miljö, bra shopping, en historisk berättelse
eller naturupplevelser. (Aronsson, 2007, s.118)

Platsmarknadsföringen används i ett syfte att skapa en stark destination vilket innebär enligt ett ideal att ha
en hög befolkningstillväxt och ett högt besöksantal. För att skapa en stark destination arbetar kommunen i
sin marknadsföring med positiva attribut som finns i kommunen, det ska sedan i sin tur locka inflyttare,
turister och företag till platsen. Det är viktigt i marknadsföringen att skapa en stark identitet och ha en tydlig
image, i ett syfte att individer lätt ska kunna minnas platsen och kunna veta vad platsen erbjuder. 
(Heldt Cassel, 2012, s.164)

Sveriges kommuner använder vanligtvis hemsidor som sin främsta kanal för sin platsmarknadsföring. I juni
år 2004 genomfördes en undersökning där 290 kommuner granskades på hur de marknadsför sig genom
deras hemsida. I undersökningen framkom det att det fanns en problematik i att de flesta använde liknande
varumärken  i  sin  marknadsföring.  Varumärket  var  för  85  procent  av  kommunerna  deras  kommunnamn
tillsammans  med  kommunvapnet.  För  75  procent  har  de  använt  en  slogan,  bild  alternativt  logotyp
tillsammans med kommunnamnet. (Aronsson, 2007, s.121)

De  bilder  som  kommunerna  använder  i  sin  marknadsföring  är  liknande  varandras,  det  är  vanligtvis
naturbilder  som  används  i  anslutning  till  en  marknadsföring  av  ett  gott  naturliv  alternativ  en  god
boendemiljö. Det finns skillnader mellan de större kommunernas och de mindre kommunernas hemsidor.
För de större kommunerna är hemsidorna mer turistanpassade och är väldigt enkla att ta sig genom samt att
de har unika attraktioner som marknadsförs, i en jämförelse med de mindre kommunerna som har en mindre
etablerad hemsida och marknadsför sig likt många andra med en fin natur. (Aronsson, 2007, s.121)

Platsmarknadsföring är som tidigare nämnt en strategi för att attrahera nya invånare och besökare till en
plats.  Det  vanligaste  problemet  är  att  det  är  de  mindre  kommunerna  som  har  en  negativ
befolkningsförändring. Platsmarknadsföring kan då vara en viktig och lönsam strategi att arbeta med.  Det
finns kommuner som inte har lyckats med sin profilering och därför finns det ingen attraktivitet till platser,
det kan som exempel finnas en oklar uppfattning om kommunen sedan tidigare alternativt att kommunen inte
riktigt vet vilka de ska marknadsföra sig till och vilken profilering de ska satsa på. 
(Heldt Cassel 2012, s.162)
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I en enskild kommuns arbete med platsmarknadsföring finns vanligtvis ett  samarbete med regionen den
tillhör. En regions image är mer igenkännlig i en jämförelse med en enskild kommuns, då det finns många
kommuner i  Sverige är det svårt för individer att känna till alla. Därför drar kommuner en fördel av att
marknadsföra sig med och ingå i en regions image, vilket är en starkare destination. 
(Heldt Cassel, 2012, s.165)

Hällefors som exempel

Exempel på en kommun som har haft en oklar profil och som lyckats arbeta bort från den med hjälp av
platsmarknadsföringen som verktyg är Hällefors kommun.  Hällefors är beläget i Örebro län och kommunen
har tidigare präglats av ståltillverkning. Det problem som Hällefors kommun har haft är ett lågt invånarantal,
cirka 7 600 invånare år 2012, där den största delen av befolkningen var äldre än medelåldern. Kommunens
utbildningsnivå  är  bland  de  lägsta  i  Sverige.  En  bild  som Hällefors  associeras  till,  likt  många  andra
bruksorter är en stor utflyttning, en låg utbildningsnivå och många sjukskrivna. En bakomliggande faktor till
att Hällefors och andra bruksorter får denna oklara image är att den största arbetsgivaren på orten har lagt
ner sin verksamhet. (Heldt Cassel, 2012, s.174)

Hällefors kommunalråd har uppmärksammats och blivit kända i Sverige för sin vågade platsmarknadsföring.
År 1991 var året som brukets verksamhet avslutades, det var i denna stund kommunens så kallad depression
tog fart, många flyttade från kommunen och arbetslösheten ökade. År 1993 monterades bruket ner och i
samband  med  det  kom  kommunens  vändpunkt.  En  ny  byggnad  introducerades  i  Hällefors  kommun,
Måltidens hus som flyttas från Sevilla till orten Grythyttan. Idag är Måltidens hus restauranghögskolan vid
Örebro universitet och det finns ett måltidsbibliotek i byggnaden. (Heldt Cassel, 2012, s.174)

Hällefors strategi och satsning på måltid samt design har uppmärksammats i media. Den strategi kommunen
arbetat med är att förändringen från ståltid till måltid ska ses som något positivt och därmed marknadsföra
sig självt,  vilket har verkat  vara ett  framgångsrecept  för kommunen. Bilden av stålindustrin präglar  inte
kommunen längre, det är idag en historia i sig, istället är det måltid som är Hällefors kommuns image. Den
utveckling som skett i Hällefors kommun liknar inte någon annan i Bergslagen. (Heldt Cassel, 2012, s.175)

9



Metod

I kapitlet presenteras metodval, tillvägagångssätt, studiens material och för-samt nackdelar med studiens
metodval.

Kvalitativ metod

En kvalitativ studie innebär att  forskaren skapar en uppfattning alternativt  tolkar informationen utan att
omvandla den till siffror, som exempel sociala sammanhang och processer. Det är en beskrvining och har sitt
syfte i att få en djupare förståelse. En forskare väljer att göra en studie med kvalitativ ansats då den bland
annat  vill  ha ett  totalperspektiv,  få  en förståelse om olika sociala  processer  alternativt  få  en fullständig
förståelse.  I en kvalitativ metod samlar forskaren in mycket information om få saker att undersöka i ett syfte
att få en djupare förståelse. Det finns ett intresse för strukturer, sammahang och om det som avviker samt är
unikt. Den kvalitativa metodens styrka är att den kan förklara olika företeelser. Nackdelen med en kvalitativ
metod är en lägre strukturering, då metoden är flexibel kan frågeställningar tilläggas och omformuleras,
vilket leder till att forskaren inte är bunden till riktlinjer som i en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden
har sitt i syfte i att få en förståelse om problem, i strävan efter en helhetsbild och därför har få studieobjekt
valts. (Holme & Solvang, 2012, s.78)

Tillvägagångssätt

Denna studie har sin kvalitativa ansats i att analysera material i form av dokument, hemsidor och statistik.
Syftet är att få en djupare förståelse om sambandet mellan Degerfors kommuns platsmarknadsföring och
deras befolkningsförändring. Studien är avgränsad till Degerfors kommun för att uppnå ett totalperspektiv
med  avseende  på  om  kunskapsområdet  gällande  platsmarknadsföringens  roll  i  arbetet  med
befolkningsfrågor.  För att  uppnå studiens syfte och frågeställningar har en jämförelse mellan vad teorin
gällande kunskapsområdet säger och Degerfors kommun som ett studieobjekt gjorts. Relevant litteratur och
tidigare forskning om studiens nyckelord som är demografi, migration och platsmarknadsföring har studerats
för  att  uppnå en förståelse  för  var teorin menar  på gällande detta.  Den tidigare  forskningen om de tre
nyckelorden har studerats i ett syfte att bredda kunskapsområdet 

Den tidigare forskningen om migration och demografi är både artiklar och en rapport hämtad från DiVA,
som  är  en  sökportal  för  olika  lärosäten  i  Sverige  som  arkiverar  forskningspublikationer  och
studentuppsatser.  Det material som använts från DiVA är enbart forskningspublikationer. För att  få fram
relevant tidigare forskning till studien skedde en sökning av nyckelorden demografi och migration. Genom
teori och den tidigare forskningen som valts ut kan uppsatsens första frågeställning besvaras som handlade
om varför  negativa  befolkningsförändringar  uppstår,  genom att  analysera  och  jämföra  litteraturen  med
varandra i ett syfte att studera vilka bakgrundsfaktorer som gemensamt diskuteras. För att göra en jämförelse
mellan teori och Degerfors kommun har studien avgränsats till att undersöka vad som hände i kommunen
mellan  år  2011-2013  med  avseende  på  befolkningsförändringen  under  samma  tidsperiod.  Varför  detta
gjordes var i syfte att se ifall det fanns någon koppling mellan vad teorin säger om bakgrundsfaktorer till
negativa befolkningsförändringar och Degerfors kommuns situation. 
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Kommunen har  studerats  utifrån hur  stor  del  av deras  platsmarknadsföring som påverkade kommunens
befolkningsförändring.  Mellan  år  2011-2013  valde  Degerfors  kommun  att  prioritera  arbetet  med  den
negativa befolkningsförändringen där platsmarknadsföring var dess strategi i arbetet. För att kunna dra en
slutsats om till hur stor del platsmarknadsföringen har haft en påverkan på befolkningsförändringen har jag
gjort en jämförelse mellan vad teorin och den tidigare forskningen säger om hur kommuner kan arbeta med
sin  platsmarknadsföring  och  hur  Degerfors  kommuns  har  arbetat  med  det  i  relation  till  deras
befolkningsförändring. På ett sådant sätt har jag kunnat analyserat Degerfors kommuns platsmarknadsföring
och hur stor påverkan den haft på befolkningsförändringen. 

Med  hjälp  av  statistik  i  form  av  variabler  inflyttningar,  utflyttningar,  mortalitet  och  födelsetal  har
befolkningsutvecklingen från och med att arbetet med att bryta den negativa befolkningstrenden påbörjades
tills  år  2013.  För  att  en  slutsats  om  hur  stor  del  av  platsmarknadsföringen  som  påverkade
befolkningsförändringen, har en jämförelse mellan vad teori och den tidigare forskningen säger gjorts med
avseende på hur kommuner kan arbeta med sin platsmarknadsföring och hur Degerfors kommun har arbetat
med det i relation till befolkningsförändringen. I och med detta har det vart möjligt att göra en analys om
Degefors kommuns platsmarknadsföring och hur står påverkan den haft på befolkningsförändringen.

Reflektioner om val av metod

Undersökningen  har  till  syfte  att  studera  varför  negativa  befolkningsförändringar  uppstår  och
platsmarknadsföringens roll i arbetet med att bryta negativa befolkningsförändringar. Planen för studien var
att  göra  intervjuer  med tjänstemän  på  Degerfors  kommun,  dock fick  jag  ingen  kontakt  med Degerfors
kommun och fick därför utesluta det. Att göra intervjuer med tjänstemän skulle ge studien en djupare analys
och slutsats om platsmarknadsföringens roll i arbetet. Frågor som då skulle kunna besvaras i studien är hur
viktig platsmarknadsföringen är för kommunen och om det är kommunens främsta strategi i arbetet.  Därför
får studien endast ett perspektiv utifrån, trots att det innebär en begränsning ger det mig dock en chans till
att skapa en egen uppfattning om kommunens arbetet utifrån vad teorin och den tidigare forskningen visar,
jag blir alltså inte påverkad av kommunens åsikter.

Material

Studiens material bygger på litteratur och tidigare forskning om nyckelorden, statistik hämtat från SCB, 
en strategisk inriktning, informationsblad, ett planprogram och hemsidor. 

Material till litteraturanknytning

Avsnittet  litteraturanknytning  går  ut  på  att  förklara  studiens  nyckelord  demografi,  migration  och
platsmarknadsföring.  Tidigare  kurslitteratur  i  kulturgeografi  har  studerats  i  avsnittet  för  att  definiera
begreppen i ett kulturgeografiskt perspektiv. De böcker studien utgår ifrån för att definiera begreppen är:

• ”Human geography –  Places  and regions in global  context” av Paul  L.  Knox och Sallie  A.
Marston har använts för att definiera demografi och migration.

• ”Platsmarknadsföring, regional image och jakten på attraktivitet” av Susanna Heldt Cassel har
använts för att definiera platsmarknadsföring. 
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I avsnittet presenteras tidigare forskning om nyckelorden i ett syfte att få flera perspektiv att tillämpa på
uppsatsen. Den tidigare forskningen jag använt är:

• ”Hur  kommuner  hanterar  besvärligheter   -  Resultat  och  insikter  från  det  nationella
kommunforskningsprogrammet” skriven  av  det  nationella  kommunforskningsprogrammet  och
har använts i avsnittet för att få en ökad förståelse av demografiska förändringar. Det nationella
kommunforskningsprogrammet startade i samband med att det förutsattes att Sveriges kommuner
skulle genomgå en kris år 2008, med en bakgrund i bland annat bankkrascher och den amerikanska
bolånekrisen samma år. Krisen skulle innebära åtgärder för kommunerna som skulle bli drastiska
samt genomgripande, för att hantera besvärligheterna. Kommunforskningsinstituten, företrädare för
kommuner och intressseorganisationer ansåg att  läget var allvarligt samt att  framtiden skulle bli
besvärlig för kommunerna. 

De ansåg att kommunerna kunde ta lärdom från tidigare kriser, dock fanns det inte kunskap om hur
de ska hantera situationer som är oväntad och ny. Det nationella kommunforskningsprogrammet
fick därför i uppdrag att forska om problemet och skriva en rapportserie. Programmet startade år
2010  efter  två  års  förberedelser  och  beräknades  att  vara  klart  år  2013.  Under  programmet
förberedelser  hann  krisen  avta  och  programmet  fick  därför  vidgas.  ”Hur  kommuner  hanterar
besvärligheter  – resultat  och insikter  från det  nationella  kommunforskningsprogrammet” är  den
sista rapporten i serien och är skriven av programmets styrgrupp. Rapporten är en sammanfattning
av  resultatet  från  rapportserien  och  har  därför  sin  handling  i kommuners  förutsättningar  i
förändringar och situationer som kan anses vara besvärliga. I den sista rapporten finns ett resultat
som  är  intressant  för  studien  om  en  diskussionen  av  vad  en  befolkningsförändring  innebär.
(Broström, Donatella & Wänström, 2013, s.9)

• Rumsligaa  obalanser  i  befolkningens  sammansättning  och  bosättning  av  Gunnel  Forsberg.
Texten  har  använts  för  att  få  en  ökad  förståelse  för  konsekvenserna  av  den  ojämna
befolkningensfördelningen som balansen mellan resurser och befolkning. 

• ”Population redistribution in Sweden – Long Term Trends and Contemporary Tendencies”
skriven av Lars-Erik Borgegård, Johan Håkansson och Gunnar Malmberg. Artikeln är tagen ur den
kulturgeografiska tidskriften Geografiska annale och  handlar om befolkningsutvecklingen i Sverige.
Den är relevant då den tar upp trender som funnits i Sveriges demografiska förändringarna samt för
att få en förståelse för demografi. 

• ”Konstruktionen av ett världsarv – samspelet mellan kultur, ekonomi och lokal utveckling” av
Christer  Foghagen och Susanne Johansson.  Texten tar  upp och konkretiserar  begreppet  kulturell
ekonomi samt transformationen från ett industrisamhälle till upplevelsesamhälle. Texten är relevant
för  studien  då  den  återspeglar  det  viktiga  i  att  följa  med  i  samhällsutvecklingen i  ett  syfte  att
attrahera individer till platser. Har använts i studien för att få en ökad kunskap om strategier i att
bryta negativa befolkningsförändringar på en regional och lokal nivå är. 

•  ”Bilder av platser” av Lars Aronsson. Texten tar upp platsmarknadsföringens betydelse för att
attrahera  individer  till  en plats  i  dagens samhälle.  Texten är  relevnt  för  studien då den tar  upp
begreppet platsmarknadsföring i ett annat perspektiv i jämförelse med tidigare nämnt Heldt Cassel
och har ett mer kritiskt synsätt till kommuners platsmarknadsföring. 
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Empiriskt material 

Studiens  empirska  material  bygger  på  Degefors  kommuns  befolkning  och  deras  arbete  med
befolkningsfrågor. Material som använts i den empiriska delen är:

• Degerfors kommuns strategiska inriktning år 2011-2014, som tar upp vilka målområden som ska
förbättras och utvecklas samt en beskrivning av de strategiska målen för kommunfullmäktige som
ska  uppnås  efter  avslutad  mandatperiod  år  2014.   Den  strategiska  inriktningen  är  antagen  av
kommunfullmäktige och  har studerats i ett syfte att få en översiktlig bild om hur Degerfors kommun
arbetar med sin samhälls-och befolkningsutveckling.

• Vision 2022, en visionsplan för Degerfors kommun som beskriver hur kommunen ska vara verksam
och bli uppfattade av utomstående till år 2022.  Planen är antagen av kommunfullmäktige. 

• Befolkningsstatistik för Degerfors kommun 2011-2013. Statistiken är hämtat från SCB:s hemsida.
Variablers  som  använts  är  mortalitet,  födelsetal,  inflyttningar,  utflyttningar  och
befolkningsförändring som presenteras i tabeller. Statistiken har använts  för att ser hur Degerfors
kommuns  strategi  att  bryta  den  negativa  befolkningsförändringen  har  fungerat  i  praktiken.
Statistiken har hämtats från SCB:s hemsida på:
hitta statistik  → befolkning → tabeller och diagram → befolkningsförändringar 
→ befolkningsförändringar i antal personer efter region och kön år 2000-2013. 

• Degerfors  kommuns  hemsida,  har  använts  för  att  få  mer  information  om  kommunens
platsmarknadsföring. På hemsidan har fliken ”Se och göra” studerats för att analysera  nyckelord
som marknadsförs tillsammans med kommunen och för att få information mom vilka sevärdheter
som finns. 

• ”Välkommen till Degerfors”, ett informationsblad som skickas ut till nyinflyttade i kommunen,
Det skickas tillsammans med ett antal rabatter som går att använda i kommunen och en inbjudan till
ett kommunkalas. Informationsbladet har studerats för att få information om hur kommunen arbetar
med platsmarknadsföring till befolkningen. 

• Projektplan: Bergslagssatsningen – Kultur och turism, Etapp 2 2008-2011, som har använts för
att  få  information  om  projektet  Bergslagssatsningen  och  vad  projektet  innebär  för  Degerfors
kommun att delta i. 
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Degerfors kommuns befolkning

Kapitlet  är  den  första  delen  i  presentationen  av  studiens  empiriska  material.  I  kapitlet  presenteras
Degerfors kommuns arbete med befolkningsfrågan och befolkningsstatistik hämtat från SCB.  

Degerfors  kommun  är  en  av  de  mindre  kommunerna  i  Sverige  som ligger  beläget  i  Örebro  län  och
Värmlands landskap.  Orter  som är  belägna inom kommunen är  Degerfors6,  Svartå,  Åtorp,  Ölsboda och
Knutsbol.  Kommunen hade cirka 10 000 invånare år 2013 och ligger beläget vid sjön Möckeln, genom
kommunen går älven Letälven. Det är en industrikommun som har ett stålverk beläget i centralorten. Bruket
är en stor arbetsgivare till  invånarna i  kommunen dock har den tidigare genomgått ett  varsel. Degerfors
kommun har likt andra små kommuner problem med en negativ befolkningsförändring. Enligt kommunen
måste  denna  brytas  om Degerfors  ska kunna  ha  möjligheter  att  fortsätta  som en  självständig  kommun,
därför  har  de  valt  att  prioritera  arbetet  med  att  bryta  den  negativa  befolkningsförändringen  under
mandatperioden år 2011-2014. (Degerfors kommun, 2013, "Kommun och politik")

När den negativa befolkningsförändringen börjar att prioriteras

År 2011 var det valår i Sverige och en ny mandatperiod började. I det kommunala valet i Degerfors kommun
valdes Vänsterpartiet för att styra. Inför mandatperioden formulerade kommunen en strategisk inriktning,
vilket  innefattar  flera  mål  som  ska  utvecklas  och  förbättras  under  mandatperioden.  Syftet  med  den
strategiska  inriktningen  är  att  den  ska  användas  som  en  beskrivning  för  medborgare  och  framtida
medborgare om vad som ska åstadkommas under mandatperioden. (Degerfors kommun, 2011, s. 2)

I den strategiska inriktningen finns det tre stycken prioriterade mål, det första är att  bryta den negativa
befolkningstrenden. Kommunen måste bryta den negativa befolkningsförändringen i syfte att överleva som
en självständig kommun. Det andra målet är att alla elever ska ha en behörighet att söka in till nationella
program efter avklarad gymnasial utbildning, Degerfors kommun är en av de kommunerna i Sverige som har
en låg utbildningsnivå.  De två förstnämnda målen kan bli  kostsamma för kommunen,  då det  krävs mer
pengar för marknadsföring och resurser i skolan, därför är det tredje målet att de två förstnämnda målen ska
fullföljas samtidigt som kommunens ekonomi är i balans. (Degerfors kommun, 2011, s. 2)

Degerfors  kommun  anser  att  en  bakgrundsfaktor  till  den  negativa  befolkningsförändringen  är  att
ungdomarna  väljer  att  flytta  från  orten.  Kommunen vill  därför  arbeta  för  att  marknadsföra  sig  som en
kommun för ungdomar, De vill att Degerfors kommun ska bli den bostadsort som ungdomar väljer för sitt
första  egna  boende.  Förutom att  locka ungdomar  till  stanna  kvar,  vill  kommunen satsa  på  att  attrahera
barnfamiljer. För att göra det ska de arbeta med att ha bostäder nära skolor och dagis. Det blir även viktigt
att ha bra kommunikationer inom den kommunala trafiken, i ett syfte att medborgare ska kunna ta sig enkelt
inom kommunen. (Degerfors kommun, 2011, s.3)

6 Degerfors kommuns centralort
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För  att  bryta  den  negativa  befolkningsförändringen  ska  kommunen  arbeta  med  en  bra  infrastruktur,
marknadsföring och ha goda kommunikationer mellan orterna i kommunen samt över kommungränserna.
De ska marknadsföra de positiva värdena som kommunen har och att ambassadörer för kommunen ska vara
medborgarna. Därför är det extra viktigt att tillgodose invånarnas behov och arbeta aktivt med att tillgodose
deras behov, i det syftet att de ska rekommendera Degerfors till utomstående. 
(Degerfors kommun, 2011, s.3)

Arbetet med ”Vision 2022”

I  samband  med  den  strategiska  inriktningen  har  ett  styrsystem  för  kommunen  utvecklats,  en  av
beståndsdelarna i styrsystemet är planprogrammet Vision 2022. Det är antaget av kommunfullmäktige och
beskriver mål som kommunen vill uppnå år 2022. Det finns fyra mål i planprogrammet. Det första är att
kommunen ska vara attraktiv och bli uppmärksammad, det är något som anses vara en fördel för kommunen
i framtiden, då det skulle generera i fler invånare och besökare. Det andra är att kommunen ska skapa och
ansvara över en framtid som är trygg och hållbar. En hållbar utveckling är något som har uppmärksammats
på senare tid och flera kommuner prioriterar sitt arbete med det. (Degerfors kommun, 2009 , s.1)

Det  tredje  målet  i  visionen  är  att  kommunen  vill  att  den  dagliga  servicen  alltid  ska  överträffa
förväntningarna. Det är viktigt i synnerhet för invånare men även besökare att det finns en daglig service
som tillgodoser behov. Det fjärde och sista målet i vision 2022 är att visionen ska finnas i praktiken, inte
bara  finnas  i  teorin.  Ett  problem många kommuner  har  idag är  att  mycket  verkar  bra  på hemsidor  och
informationsblad, vilket skapar förväntningar hos invånare och besökare. Dock är det inte lika mycket som
fungerar i praktiken utan är mest ord som ser bra ut i marknadsföringen. (Degerfors kommun, 2009 , s.1)

Huvudsyftet med arbetet i Vision 2022 är att Degerfors kommun ska vara den kommunen som blir vald  av
besökare, medborgare och företagare. Det är en del i strategin av att locka individer till kommunen, vilket
kopplas  till  det  första  prioriterade  målet,  att  bryta  den  negativa  befolkningsförändringen.  Visionen  ska
fungera som en hjälp både i ett perspektiv inifrån och utifrån. Kommunen ska arbeta med hållbar utveckling
utåt sätt och inifrån ska de ha en effektiv organisation. Hållbar utveckling innebär att mål och visioner som
kommunen har klarat av ska hålla i en längre period och inte vara kortvarigt. Denna aspekt har blivit allt mer
uppmärksammad, attraktiv och framför allt viktig i dagens samhälle, vilket är anledningen till att Degerfors
kommun valt att arbeta med det. Arbetet med den hållbara utvecklingen ska sedan bli så bra som möjligt
med hjälp av den effektiva organisationen inom kommunen. (Degerfors kommun, 2009, s.1)
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Befolkningsstatistik Degerfors kommun år 2011-2013

Degerfors kommun inflyttningar år 2011-2013

År 2011 2012 2013

Antal män 232 262 245

Antal kvinnor 215 237 251

Totalt 447 499 496
Tabell 1. Degerfors kommun inflyttningar år 2011-2013 Källa: SCB – Statistiska centralbyrån. Hämtat maj 2014.

Tabell 1 visar Degerfors kommuns samtliga inflyttningar av kvinnor och män år 2011-2013. Kommunen
hade en ökning i antal inflyttningar mellan år 2011-2012 och antalet inflyttningar minskade mellan år 2012-
2013. Det ska belysas att mellan år 2011-2013 har kommunen haft en ökning i antal inflyttningar.

Degerfors kommun utflyttningar år 2011-2013

År 2011 2012 2013

Män 255 253 231

Kvinnor 237 246 207

Totalt 492 499 438
Tabell 2. Degerfors kommun utflyttningar år 2011-2013 Källa: SCB – Statistiska centralbyrån. Hämtat maj 2014.

Tabell 2 visar Degerfors kommuns samtliga utflyttningar av kvinnor och män år 2011-2013. Kommunen
hade  mellan  år  2011-2012 en  ökning i  antalet  utflyttningar  och  mellan  år  2012-2013 minskade  antalet
utflyttningar. I ett helhets perspektiv har antalet utflyttningar minskat mellan år 2011-2013. 

Degerfors kommuns födelsetal år 2011-2013

År 2011 2012 2013

Antal pojkar 43 37 35

Antal flickor 45 32 54

Totalt 88 69 89
Tabell 3. Degerfors kommuns födelsetal år 2011-2013. Källa SCB – Statistiska centralbyrån. Hämtat maj 2014.

Tabell tre visar födelsetal i Degerfors kommun mellan år 2011-2013. Mellan år 2011-2012 hade kommunens
födelsetal minskat och år 2013 ökades antalet från föregående år. Kommunen har endast haft en ökning på
en levande född mellan år 2011-2013.
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Degerfors kommuns mortalitet år 2011-2013

År 2011 2012 2013

Antal Män 71 69 63

Antal kvinnor 62 74 61

Totalt 132 143 124
Tabell 4. Degerfors kommuns mortalitet år 2011-2013. Källa SCB – Statistiska centralbyrån. Hämtat maj 2014.

Tabell 4 visar mortaliteten, det vill säga dödsantalet, i Degerfors kommun år 2011-2013. Antalet dödsfall har
ökat mellan år 2011-2012 samt minskat mellan år 2012-2013. 

Degerfors kommuns befolkningsförändring år 2011-2013

År 2011 2012 2013

Antal män -50 -23 -13

Antal kvinnor -40 -51 36

Totalt -90 -74 23
Tabell 5. Degerfors kommuns folkökning år 2011-2013 Källa:SCB – Statistiska centralbyrån. Hämtat maj 2014.

Tabell 3 visar  Degerfors kommuns folkökning av kvinnor och män år 2011-2013. Kommunen har haft en
negativ  befolkningsförändring  år  2011  och  2012.  Förändringen  blev  positiv  år  2013  på  23  personer.
Sammanfattningsvis  går  det  att  konstatera  att  kommunens  förändring  har  mellan  år  2011-2013  haft  en
förändring mot det positiva i befolkningen. 

Sammanfattning

Det som kommer att tas med till analysen från kapitlet Degerfors befolkning är att Degerfors kommun är en
av de mindre kommunerna i Sverige som haft en negativ befolkningsförändring. Kommunen har formulerat
ett  mål som säger att  den negativa befolkningstrenden måste brytas, målet är även en prioritering under
mandatperioden år 2011-2014. Kommunen vill att fler ungdomar ska stanna kvar i kommunen och att det ska
vara  ett  självklart  val  för  barnfamiljer  att  bosätta  sig  där.   För  att  nå  samtliga  mål  i  den  strategiska
inriktningen har kommunen flera styrsystem, ett av de är Vision 2022 som säger att kommunen ska arbeta
för att bli attraktiva och med hållbar utveckling för att säkra framtiden. Kommunen har mellan år 2011-2013
minskat i antalet utflyttningar och mortalitet. I samband med det har de haft en ökning i inflyttningar och
födelsetal, vilket medför att kommunen år 2013 hade en positiv befolkningsförändring. 
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Välkommen till Degerfors 

Kapitlet  är  del  två  av  studiens  empiriska  material.  I  kapitlet  kommer  Degerfors  kommuns
platsmarknadsföring genom internet och broschyrer att presenteras. Syftet med kapitlet är att ge en bild av
Degerfors kommun platsmarknadsföring och hur de försöker nå ut till individer. 

Degerfors kommuns platsmarknadsföring

Stål och fotboll, det är de två orden som oftast kommer upp i människors tanke då de tänker på Degerfors.
Det är också två begrepp kommunen arbetar med i sin platsmarknadsföring, bland annat i sin slogan ”Mer än
stål och fotboll”. De erbjuder invånare och besökare aktiviteter inom stål och fotboll.  Kommunen har som
tidigare nämnt ett stålverk beläget i centralorten Degerfors, vilket är en del i Bergslagsregionens historia och
likt  många  andra  mindre  kommuner  är  bruket  den  största  arbetsgivaren  på orten.  Intill  stålverket  finns
Valsverket beläget,  en lokal som tillhör stålverket och har tidigare bedrivits  verksamhet i.  På valsverket
erbjuds olika evenemang som konserter och konferenser. (Degerfors kommun, 2014, ”Se och göra”)

Stålverket är med sin historia en stolthet för kommunen likt fotbollsföreningen Degerfors IF.  På Stora valla
som är  fotbollsföreningens hemma arena erbjuds det  att  titta  på  fotbollsmatcher  och det  finns  även ett
fotbollsmuseum beläget på området. Syftet med fotbolls museet är att berätta historien om fotbollen på orten
samt låta besökaren uppleva kommunens fotbollskultur. Det är också det enda Fotbollsmuseet som finns i
Sverige. Kommunen har alltså arbetat fram olika aktiviteter och besöksmål för besökare och invånare som
visar kommunens kultur, stål och fotboll. I kommunens slogan framgår det att det finns mer att erbjuda,
frågan är vad. (Degerfors kommun, 2014, ”Se och göra”)

Degerfors kommun marknadsför sig i första hand som en kommun med en storslagen natur. På kommunens
hemsida  presenterar  de,  under  fliken  ”Se  och  göra”,  de  nära  belägna  sjöarna  Skagern,  Storbjörken,
Lillbjörken,  Ölen,  Möckeln  och  Letälven,  en  älv  som genomgår  kommunen.  Närheten  till  sjöarna  ger
människor en möjligheter till ett fint naturliv och rikt fiske. Det finns flera naturområden i kommunen och
andra  aktiviteter  som marknadsförs  på  kommunens  hemsida  samt  hemsidan  ”VisitkarlskogaDegerfors”.
(Degerfors kommun, 2014, ”Se och göra”).

De naturområden som marknadsförs i kommunen är Sveafallen, Degernäs camping, Degerfors golfbana, och
aktiviteten trampa dressin. Sveafallen är ett naturreservat vilket kommunen beskriver som en plats där en fin
natur kan upplevas och att det finns goda möjligheter till  vandring. Degernäs camping är en tre stjärnig
camping som ligger  vackert  beläget  vid Möckeln.  Intill  campingen finns  Degerfors  golfbana,  en relativ
nybyggd golfbana på 18 hål som ligger vackert beläget vid Möckeln. Den sista aktiviteten i naturen  som
marknadsförs är kommunens dressinbana, där kan besökaren få uppleva att trampa dressin och samtidigt
uppleva en fin natur. (Degerfors  kommun, 2014, ”Se och göra”)
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Degerfors kommun anser att det inte finns någon kommun som har satsat lika mycket på naturupplevelser
som dem.  De  marknadsför  att  de  kan  erbjuda  20  utflyktsmål  i  naturen,  i  ett  samarbete  med  företaget
Fälttjänst har kommunen arbetat med att bevara och sätta kommunens vackra natur i centrum. Samarbetet
har genererat i möjligheter för invånare och besökare att välja i ett brett utbud av naturaktiviteter, där det
bland annat finns promenadstråk, grillplatser och avancerade vandringar. 

(Degerfors kommun, 2013, ”Närnatur och naturreservat”)

Andra  sevärdheter  som  marknadsförs  i  kommunen  är  kulturcentrumet  Bergen  och  Folkets  Park.
Kulturcentrumet Bergen är enligt kommunen ett utflyktsmål som är givet för alla familjer. På området finns
en  handelsbod,  hantverksbodar,  smedja,  museum,  café  och  bakerstuga.  Verksamheten  bedrivs  i

arbetarbostäder  som  byggdes  på  1800-talet  och  på  platsen  finns  aktiviteter  som loppmarknader,
konstutställningar  och  mindre  konserter  på  en  utomhusscen. Det  finns  även  en  lokal  att  hyra  för  fest,
konferens och utställning. Kulturcentrumet har även aktiviteter för barn, bland annat Svingelskogen som
kommunen anser är unik och tamdjur i  djurhagen. I centralorten Degerfors finns även Folkets Park som
marknadsförs  på  hemsidan.  I  Folkets  Park  kan  besökare  och  invånare  gå  på  drive  in  bingo  och  olika
trivseldanser.  (Degerfors kommun, 2014, ”Se och göra”)

Centralorten Degerfors marknadsförs mest av kommunen. Dock går det på kommunens hemsida  att läsa om
vad som finns att göra i orterna Svartå och Åtorp. Två sevärdheter som finns i Svartå är Svartå slott, ett
museum  från  den  gamla  brukstiden  och  Svartå  herrgård,  som  ligger  beläget  i  en  fin  natur.  Svartå
marknadsförs  generellt  som  en  idyllisk  plats  med  närhet  till  sjöarna  Storbjörken  och  Lillbjörken.
Sevärdheter som marknadsförs i Åtorp är stenbron som går över Letälven och Åtorpsmarknaden som går av
stapeln den sista lördagen i september. (Degerfors kommun, 2014, ”Se och göra”). 

Kommunens guide till inflyttade

Degerfors  kommun har  ett  informationsblad  ”Välkommen till  Degerfors”  som skickas  ut  till  inflyttade
tillsammans med rabatter och inbjudan till ett kalas. Informationsbladet är ett sätt som kommunen arbetar
med  platsmarknadsföring  till  befolkningen.  Att  utveckla  befolkningen  och  att  bryta  den  negativa
befolkningstrenden skulle betyda mycket för Degerfors kommuns utveckling i framtiden. De är beroende av
invånarna. En positiv befolkningsförändring skulle innebära en trygg framtid för kommunen. För att locka
folk till kommunen ska de i huvudsak arbeta med  bra kommunikationer mellan kommunens orter, ett bra
utbud och tillgänglighet av bostäder samt ha en stadsmiljö som är attraktiv. (Degerfors kommun, 2011, s.3)

Informationsbladet börjar med information från kommunstyrelsens ordförande och det första som påpekas är
att Degerfors kommun har en bra boende-och livsmiljö. I tätorten finns det närhet till förskola, skola och
jobb. Det påpekas att i Degerfors kommun har en trygg och trevlig miljö. Andra punkter som presenteras för
vad en invånare  får  i  Degerfors  kommun är  ett  aktivt  föreningsliv,  Degerfors  har  en stor  förening som
inkluderar  många  sporter,  det  som de  är  mest  kända  för  är  sin  fotbollsförening.  Alla  tre  tätorter  har
dagligvarubutiker och har ett kort avstånd till de större kommunerna Örebro samt Karlstad, vilket kan anses
vara en fördel för pendlare som bor på platsen. (Degerfors kommun, u.å., s.1)
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I informationsbladet kan läsaren ta del av kommunens historia. Det som ligger i fokus i det historiska är
kommunens  bruk som startades  upp år  1660.  Bruket  sägs  i  bladet  vara  en grund till  att  de  två  största
fritidsintressena, fortbollen och musikkåren, växte fram. Fotbollsföreningen är den största idrottsföreningen
i kommunen, informationsbladet presenterar det genom att nämna tidigare kända fotbollsspelare och lagens
framgång.  Musikkåren likasom fotbollen presenteras  genom att  nämna kända musiker som utbildats  vid
musiksskolan i Degerfors. ( Degerfors kommun, u.å., s.1)

Det huvudsakliga som marknadsförs i informationsbladet är en god boendemiljö. Information om service,
som sjukvård och skola, tas även upp och är detaljerat beskrivet i bladet, vilket kan bero på att bladet är mer
som en hjälp för de nyinflyttade, då det innehåller telefonnummer, adresser och generell information om
Degerfors. Det sista som nämns i bladet är natur och kultur i kommunen. Degerfors kommun ligger beläget
vid sjön Möckeln och har en närhet till sjön Vänern. I kommunen går Letälven. De uppmuntrar i bladet till
att besöka platserna med frasen:

”Välkommen att vandra på stigar som vill bli trampade på” 

(Degerfors kommun, u.å., s.7).

Vid Möckeln finns rekreationsområdet Degernäs. I området finns det en camping och golfbana beläget. Det
marknadsförs som att det är enkelt för funktionshindrande och barnfamiljer att besöka Degernäs, på området
finns möjligheter till bad och fiske. Det finns också eldplatser för grillning och ett Café. På sommrarna sker
det även aktiviteter utomhus för invånarna som exempel en midsommarfest och Zumba i det gröna som drivs
av en självständig aktör. (Degerfors kommun, u.å., s.7)

Projektet Bergslagssatsningen

Bergslagens  regionen  bär  på  en  lång  och  värdefull  industrihistoria.  De  tidigare  Bergslagsbygderna  har
fortfarande  en  prägel  av  kulturarvet,  det  vill  säga  bygdens  samt  regionens  industrihistoria.
Bergslagssatsningen kultur och turism är ett projekt som har startas i syftet att ta tillvara på Bergslagens
kulturarv.  Degerfors kommun är en del  av Bergslagsregionen och ingår i  projektet  Bergslagssatsningen.
Projektet  är  en  kulturturistisk  satsning  mellan  år  2006-2016.  Projektet  drivs  av  intresseföreningen
Bergslaget,  som  är  en  representant  av  kommuner,  regioner  och  landsting.  De  har  fått  uppdraget  av
Länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet och kunliga tekniska högskolan (Intresseföreningen Bergslaget, u.å.).

Syftet  med  projektet  är  att  Bergslagsregionens  miljöer  ska  bevaras  och  levandegöra  de  olika
industrihistoriska miljöerna, som avspeglar deras natur- och kulturarv. Projektet ska vara en del i ett bidrag
till  att  öka besöksantalet  och främja näringslivet  med en tillväxt  som är driven av turism. Platserna för
projektet har valts ut då de har nationella och internationella kulturhistoriska miljöer. De är alla lämpliga för
en  turism-  och  kulturverksamhet  samt  att  de  har  en  potential  i  att  öka  besöksnäringen  med  en  god
mottagarservice. De olika Bergslagshistoriska centrumen ska bli till platser som är kreativa och skapa ett
nytt  sätt  för  att  nyttja  områdena  som  finns  kvar  från  historien.  Syftet  är  att  föra  vidare  den  gamla
industrihistorian  till  framtida  generationer  och  skapa  nya  upplevelser  för  de  i  samband  då  en  historia
berättas. (Projektbeskrivning Bergslagssatsningen, 2008, s.4)
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Degerfors kommun är en del i den första etappen av projektet, med ett fokus på Bergslagens historia och
framtid. Etapp ett genomfördes mellan år 2007-2008. I projektet ingår utvalda orter med industrihistoriska
miljöer som ska bli till bergslagshistoriska centrum. Ett bergslasgshistoriskt centrum ska vara en plats  som
bär och visar upp Bergslagens kulturhistoriska arv. (Intresseföreningen Bergslaget, u.å.)

Den första etappen i Bergslagssatsningen har "Historia och Framtid Bergslagen - Samverkan för Utveckling"
som projektnamn. Projektet hade sex stycken mål som skulle uppnås till projektets slut år 2008:

 En samlad handlings- och utvecklingsplan ska utformas för hela Bergslagssastningen.  

 Under perioden ska en nulägesanalys utformas.

 Utforma  en  slags  metod  inledningsvis  som  ska  kunna  mäta  regionens  ekonomiska  och
sysselsättningsmässiga effekter. 

 Inledningsvis  i  arbetet  ska  former  hittas  i  det  syftet  att  bedöma  utvecklingspotentialen  i  varje
bergslagshistoriskt centrum som besöksmål.

 Öka samarbetet med universitet och högskolor i ett syfte att öka kompetensen.

 Inför etapp två ska gemensamma styrkor och svagheter identifieras ifrån den tidigare utformade
nulägesanalysen

(Intresseföreningen Bergslaget, u.å.)

Sammanfattning

Det  som  kommer  att  tas  med  till  analysen  från  kapitlet  Välkommen  till  Degerfors  är  att  kommun
marknadsför sig i första hand genom internet och som en kommun med en storslagen natur. Kommunen
marknadsför på kommunens hemsida och VisitKarlskogaDegerfors kommunens naturtillgångarna. Stål och
fotboll  är  det  som  människor  associerar  i  första  hand  med  kommunen,  dock  finns  det  ingen  större
marknadsföring av det. I platsmarknadsföringen är det lika viktigt för kommunen att behålla befolkningen
som att attrahera inflyttare. Degerfors kommun har ett informationsblad som skickas ut till nyinflyttade, i
bladet  marknadsförs  ännu  en  gång  kommunens  fina  natur.  Kommunen   är  även  en  del  i  projektet
Bergslagssatsningen, vilket kan anses vara en fördel i marknadsföringen då den är en del i en region. Syftet
med projektet är att främja och bevara kulturarv från Bergslagsregionens historia, i varje kommun som ingår
finns ett sådant kallat berglagshistoriskt centrum. 

21



Den negativa befolkningsförändringen vänder

I kapitlet kommer mitt resultat från studien att presenteras och analyseras. Avslutningsvis besvaras studiens
syfte och frågeställningar.

Varför negativa befolkningsförändringar uppstår

Enligt teorin och Forsbergs (2005) forskning om demografi, är den ojämna fördelningen av befolkningen
som finns i världen ett problem, dock är det svårt att hitta en lösning på hur befolkningen ska jämnas ut. Att
individer väljer att migrera är en bakgrundsfaktor till att det finns en ojämn fördelning av befolkningen i
världen. Individer söker sig till varandra och väljer därför att bosätta sig på samma plats. Ett annat problem
är att det inte går att styra till fullo vart individer ska bosätta sig, utan de får till stor del avgöra det själva.
Att bestämma och styra var individer ska bo alternativt migrera till är irrelevant, frågan som ställs i sådant
fall är hur våra mänskliga rättigheter skulle påverkas av ett sådant regelverk som hindrar den fria viljan? 

På en lokal  nivå i  Sverige är det fritt  för individer att  migrera dock har den inhemska migrationen och
friheten  har  resulterat  i  att  Sverige  har  en  ojämn  befolkningsfördelning.  De  som  får  ta  de  negativa
konsekvenser av det  är de mindre kommunerna, vilket enligt Borgegård, Håkansson och Malmberg (1995)
är en trend som finns. Degerfors kommun är en av de mindre kommunerna som fått negativa konsekvenser
av detta, den främsta bakgrundsfaktorn är att ungdomar väljer att migrera från kommunen. Frågan jag ställer
mig är varför negativa befolkningsförändringar uppstår och det som är mer specifikt intressant är varför det i
synnerhet är de mindre kommunerna som drabbas. Den inhemska migrationen i Sverige ger alltså upphov till
den  ojämna  befolkningsfördelningen  vilken  i  sin  tur  skapar  negativa  befolkningsförändringar,  som  i
synnerhet drabbar de mindre kommunerna enligt Boverket (u.å.)

Bakgrundsfaktorer till att befolkningsförändringar och att den ojämna befolkningsfördelningen uppstår är
födelsetal,  mortalitet,  antal  utflyttningar  och  inflyttningar.  Kommuner  kan  drabbas  av  ett  högt  antal
utflyttningar samtidigt som de har en ökad mortalitet, ett samband som har upptäckts är att det är ungdomar
som väljer  att  utflytta,  vilket  leder  till  att  kommunerna  får  en  högre  medelålder,  som i  sin  tur  ökar
mortaliteten  enligt  Borgegård,  Håkansson  och  Malmbergs  (1995)  artikel.  En negativ  konsekvens  skulle
kunna vara att de mindre kommunerna till slut dör ut på grund av att befolkningen minskar. Det är inte alla
kommuner som behöver en positiv befolkningsförändring, det vill säga de som har en bra balans mellan
resurser och invånare. Dock är Degerfors kommun som fallstudie ett undantag, de måste bryta sin negativa
befolkningsförändring i ett syfte att överleva som  en självständig kommun. 

Kommunen behöver fler invånare då det bland annat skulle generera i större intäkter. För att uppnå det krävs
det  att  kommunen arbetar  med en strategi  utifrån deras egna förutsättningar,  i  ett  syfte att  bli  unik och
konkurrenskraftig.  Efter  att  ha  studerat  Degerfors  kommun  och  deras  utveckling,  nedgångar  som
framgångar,  går det att  konstatera att  det finns olika faktorer till  den negativa befolkningsförändringen.
Kommunen har haft ett högre antal utflyttningar i en jämförelse med antalet inflyttningar år 2011-2012 samt
haft en högre mortalitet i en jämförelse till födelsetal år 2011-2013. 
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En annan faktor till den negativa befolkningsförändringen i Degerfors kommun kan vara brukets tidigare
varsel, vilket kan ha ökat arbetslösheten. Att bruk minskar, har ett varsel alternativt lägger ner verksamheten
är ett vanligt problem för mindre kommuner. I ett samband med det kan människor förlora sina jobb, vilket
ger en ökad arbetslöshet,  vilket är enligt Knox och Marston (2010) en bakgrundsfaktor till  att  individer
väljer att  utflytta. Den negativa befolkningsförändringen kan ha en bakgrund i att  bruket haft ett  varsel,
vilket kan leda till att invånare blir arbetslösa och söker sig därför från kommunen i syftet att hitta arbete,
vilket kan Knox och Marston (2010) beskriver som en pushfaktor. 

Vad befolkningsförändringar kan innebära för kommuner – kritik mot idealet

Att  ha  en  negativ befolkningsförändring  associeras  oftast  med problem,  vilket  inte  alltid  stämmer.   En
tillväxt i befolkningen genererar i intäkter i form av ökade skatter och ökad konsumtion. Å andra sidan anser
det Nationella forskningsförbundet (2013) att en befolkningstillväxt innebär fler investeringar i bostäder och
jobb, vilket kan skapa en påfrestning på kommunens ekonomi. Om kostnaderna för investeringar överstiger
intäkterna för vad en befolkningstillväxt skulle generera är det inte en positiv befolkningsförändring något
att  föredra.  Degerfors  kommun  (2011)  har  valt  i  samband  med  målet,  att  bryta  den  negativa
befolkningsförändringen,  att  formulera  ett  ytterligare  mål  som säger  att  det  första  målet  ska  uppnås  i
samband med att  kommunens ekonomi  är  i  balans,  vilket  visar  på  kommunens  medvetenhet  om att  en
framtida befolkningstillväxt kan leda till en påfrestning på ekonomi och att de vill ha det i åtanke i arbetet.

Det är idag många kommuner som lever med idealet om ett måste att ha en befolkningstillväxt, då det visar
på  framgång,  trots  att  det  finns  negativa  konsekvenser  med  det.  Eftersom  idealet  det  Nationella
kommunforskningsprogrammet (2013) anser finnas har fått en viss kritik för att inte överensstämma med
verkligheten borde alla kommuner arbeta utifrån vad de själva är kapabla till och klarar av, fokuset behöver
inte vara på att skapa en befolkningstillväxt. Det Nationella kommunforskningsprogrammet (2011) anser i
stället att kommuner kan satsa på andra saker för att nå framgång, exempel på det är en god arbetsmarknad
och ett bra näringslivsklimat som företag vill investera i. Dock finns det kommuner som behöver bryta sin
negativa befolkningsförändring, som tidigare nämnt i det syftet att kunna vara en egen självständig kommun,
ett exempel är studiens fallstudie Degerfors kommun. 

Degerfors kommuns befolkningsförändring

Som tabellerna i kapitlet Degerfors kommuns befolkning visar hade Degerfors kommun år 2012 och 2013 en
negativ befolkningsförändring. Befolkningen minskade med 90 personer år 2011 respektive 74 personer år
2012.  Det  går  att  konstatera  att  sedan  arbetet  med  den  negativa  befolkningsförändringen  började  att
prioriteras  har  invånarantalet  utvecklats  till  det  positiva.  År  2013  har  kommunen  en  positiv
befolkningsförändring med en folkökning på 23 personer. Den positiva befolkningsförändringen beror på att
antalet inflyttningar och födelsetal var större i en jämförelse till antalet utflyttningarna samt mortalitet under
år 2013. Antalet utflyttningar har som exempel minskat från och med att arbetet påbörjades år 2011 samt att
antalet inflyttningar har ökat. In- och utflyttningar är faktorer i befolkningen som kommunen kan påverka,
ett exempel är att arbeta med platsmarknadsföring.
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Degerfors  kommun  (2009)  skriver  i  Vision  2022  att  de  vill  bli  uppmärksammade,  attraktiva  och  att
befolkningen  alltid  ska  välja  Degerfors  i  första  hand,  vilket  platsmarknadsföringen  kan  användas  till.
Platsmarknadsföring kan användas i arbetet med befolkningsfrågor, exempelvis som en strategi i arbetet med
att bryta negativa befolkningsförändringar. Detta kan kopplas till Knox och Pinchs (2010) mobilitetsprocess
efter  en  individ  valt  att  flytta  måste  den  bestämma  sig  för  vart  den  ska  flytta.  I  den  delen  är
platsmarknadsföringen ett viktigt verktyg för kommuner att arbeta med i syftet att nå ut till allmänheten. När
individen ska välja vart de ska bosätta sig söker den efter information och bestämmer sig utefter vad som
passar individens och hushållets behov bäst. Att ha en stark och tydlig profil kan då locka individen till
platsen samt för att sticka ut i mängden för individen i sin informationssökning. 

De individer som anses vara mest mobila är ungdomar, vilket också är de individer som helst väljer att flytta
från de mindre kommunerna till de större kommunerna. Degerfors kommun har en vision om att ungdomar
ska välja kommunen som en plats för den första egna bostaden. För att locka ungdomar att stanna kvar i
kommunen krävs det att kommunen har en stark och tydlig marknadsföring om varför de ska stanna kvar.
Eftersom ungdomar är de individer som är mest mobila är det en stor chans att de sedan väljer att flytta igen.
Det blir därför viktigt för kommunen att sedan arbeta med att tillgodose behoven hos individerna och att nå
upp till förväntningarna individerna har i det syfte att de inte ska flytta igen. Ett exempel på hur Degerfors
kommun arbetar med detta är med informationsbladet ”Välkommen till Degerfors” .

Transformationen från ett industrisamhälle vidare till ett upplevelsesamhälle

Foghagens och Johanssons (2007) forskning om den kulturella ekonomin, visar att samhället har genomgått
en  transformation  från  industrisamhälle  till  ett  upplevelsesamhälle.  De  mindre  kommunerna  brukar
missgynnas av transformationen då de vanligtvis har ett bruk beläget på orten och de lever kvar i det gamla
industrisamhället.  De har  inte  lyckats  med att  utveckla ett  samspel  mellan bruket  och upplevelser.  I en
jämförelse till de större kommunerna, där turism har blivit en allt större näring och med en framgång i att
kombinera produkter med upplevelser. I de mindre kommunerna får individerna inte samma upplevelse och
väljer  därfär   att  söka  sig  till  de  större  kommunerna,  vilket  visar  på  det  viktiga  i  levande  platser  där
upplevelsen är i fokus. Det handlar det idag om att ha ett samspel mellan produkt och upplevelse.

Degerfors kommun har hängt med i utvecklingen till ett upplevelsesamhälle samtidigt som de missgynnats.
Saker som indikerar på de hängt med i utvecklingen är att kommunen har skapat samspelet mellan produkt
och upplevelse.  De  har  till  exempel  Valsverket  som är  en  tidigare  tillhörande  lokal  till  stålverket  men
används idag för evenemang och konserter samt att de utvecklat en upplevelser inom fotbollen som museum
och fotbollsgolf. Kulturcentrumet Bergen är även ett exempel på hur kommunen utvecklat industrihistoria
till  en  upplevelse,  som tidigare  nämnt  är  Bergen  ett  kulturcentrum som erbjuder  olika  aktiviteter  och
verksamheten drivs i de gamla arbetsbostäderna från 1800-talet. Kommunen har lyckats skapa goda miljöer
som säljer in en upplevelse, de har använt sitt tidigare vinstdrivande bruk som spelat stor roll i den svenska
ekonomin och skapat ett kulturarv. I upplevelsesamhället är det viktigt att arbeta med sin image, och därför
har platsmarknadsföring blivit  ett  allt  mer viktigare verktyg för att  attrahera individer till  att  bosätta sig
alternativt att besöka platsen. Dock har transformationen tagit bort fokuset från industrin, som genererat i en
lägre  sysselsättning.  Bruket  i  Degerfors  kommun har  som tidigare  nämnt  haft  ett  varsel,  vilket  kan ha
medfört att vissa invånare blev arbetslös. Som tidigare nämns att arbetslöshet kan vara en bakgrundsfaktor
till den negativa befolkningsförändringen i Degerfors kommun. På så sätt kan det anses att kommunen har
missgynnats av transformationen till ett upplevelsesamhälle, då industrin var en stor näring.  
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Att lyckas med sin platsmarknadsföring - enklare sagt än gjort

I den strategiska inriktningen (2011) och Vision 2022 (2009) finns det indikationer att kommunen ska arbeta
med platsmarknadsföring, då de vill bli valda av inflyttare och attraktiva. Degerfors kommun vill med sin
platsmarknadsföring skapa en image som betyder ”mer än stål och fotboll” som kommunens slogan lyder.
Utöver fotboll och stål marknadsför sig Degerfors som en kommun med en storslagen natur, vilket upprepas
om  igen  i  informationsbladet  ”Välkommen  till  Degerfors”  och  på  kommunens  hemsida.
Platsmarknadsföringens syfte är att skapa en image som bygger på något unikt i exempelvis en kommun som
gör att den sticker ut från mängden. Det ska vara ett verktyg för att skapa en konkurrenskraftig destination
med hjälp av olika attribut som associeras med platsen. 

Grundat på resultatet av undersökningen från juni 2004 som Aronsson (2007) skriver om är kommunens
platsmarknadsföring  med  en  storslagen  natur  lätt  känna  igen  i  de  flesta  mindre  kommunernas
platsmarknadsföring. Det indikerar att de inte är unika med sin platsmarknadsföring. Om en kommun väljer
att  använda  liknande  marknadsföring  som andra  kommuner  blir  den  inte  unik  och  lockar  inte  till  sig
inflyttare. Trots att kommunen hävdar att det inte finns någon annan kommun som har satsa lika mycket på
naturen som de. För att  kunna bli  unik gäller  det  att  i  sin platsmarknadsföring arbeta med att  framföra
kommunens kultur,  något  som kännetecknar de och är speciellt.  Vilket i  Degerfors kommuns fall  skulle
kunna  vara  stålindustrin  och  fotbollsverksamheten.  Att  marknadsföra  en  golfbana  i  samband  med  en
camping är inget som attrahera individer i dagens samhälle, då det inte är unikt och finns på flera platser. 

Lokala  symboliska  och  kulturella  värden  brukar  användas  i  platsmarknadsföringen,  vilket  Degerfors
kommun  inte  använder  i  dagsläget.  Efter  att  ha  tagit  del  av  Foghagen  och  Johansson  (2007)  tidigare
forskning  om  hur  de  tidigare  industrierna  som  produkt  ska  omvandlas  till  tjänster  i  dagens
upplevelsesamhälle är att Degerfors kommun har skapat ett upplevelsesamhälle med hjälp av utvecklingen
av stål-och fotbollsverksamheten, dock skulle kommunen kunna arbeta med det mer i ett syfte att bli en
starkare destination. 

Som Aronsson (2007) hävdar kan kommuner dra fördel  i  att  samarbeta med branscher för att  skapa en
konkurrenskraftig destination, vilket jag anser i Degerfors fall med stålindustrin och fotbollen. Ett exempel
är att skapa ett  kulturkluster, där kommunen genomsyras av en historia och kultur, det vill säga stål samt
fotboll. I den kulturella ekonomi som Foghagen och Johansson (2007) skriver om ska platser genomsyras av
värden, meningar och en identitet, vilket i sådana fall skulle vara stål och fotboll för kommunen. Kommunen
har idag några få områden som associeras med stål och fotboll, dock skulle de kunna dra fördel i att utveckla
det till en helhets upplevelse samt ge kommunen en enhetlig bild, i stället för ”mer än stål och fotboll” som
känns oklart enligt min mening.  
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Det är flera kommuner idag som har både ett stålverk och en stor fotbollsverksamhet på orten, dock är det
sällsynt att det marknadsförs i ett samband. Platsmarknadsföringen ska återspegla positiva attribut som finns
i kommunen. I Degerfors finns känslan av att kommunen inte vill förknippas med stål och fotboll, med tanke
på deras slogan ”mer än stål och fotboll”, om fallet är så borde kommunen satsa på något mer unikt som inte
är det  gamla vanliga med natur och bra boendemiljö.  För som tidigare nämnt är  det enligt den tidigare
forskningen den vanligaste profilen att marknadsföra sig med. Platsmarknadsföringen ska även vara konkret,
i ett syfte att den ska vara enkel att uppfatta. Att använda slogan ”mer än stål och fotboll” känns som tidigare
nämnt oklart, att använda mer i sin slogan ger även inte en konkret bild av vad som finns i kommunen. 

Att  kommunen är en del  i  projektet  Bergslagssatsningen kan vara en hjälp i  platsmarknadsföringen,  då
projektet går ut på att skapa och främja kulturarv från Bergslagen. I projektet kan kommen exempelvis få
hjälp med att utveckla sin upplevelseverksamhet kring stålverket. Att vara del i ett sådant projekt tror jag
medför något positivt till kommunen, då den får bli en del i en region som står ut i mängden. Bergslagen är
en region som är mer känd i jämförelse med Degerfors kommun. Att ingå i en regions platsmarknadsföring
är enligt Aronsson (2007) en bra strategi för mindre kommuner i sitt imagesskapande.

Hällefors anser Heldt Cassel (2012) är ett känt exempel som har gått från att vara en bruksort till att skapa
en helhetsupplevelse. ”Från ståltid till måltid” är Hällefors kommuns slogan, vilket indikerar  en stolthet
över transformationen de gjort i samhället i en jämförelse till Degerfors kommun som enligt min mening
försöker  dölja  sin  stolthet  från  stålindustrin  och  fotbollsverksamheten.  Degerfors  har  arbetat  med  att
utveckla tjänster kring sin kultur men det genomsyrar inte kommunen på samma sätt som det gör i Hällefors
kommun. Heldt Cassel (2012) skriver att Hällfors har haft problem tidigare med en låg arbetslöshet och ett
högt antal utflyttningar. Jag anser att Hällefors borde ses som en förebild för Degerfors, då de lyckats arbetat
bort  problem som Degerfors  kommun fortfarande har,  det  vill  säga ett  högt  antal  utflyttningar  och låg
arbetslöshet.  Att  sätta  turism och  upplevelser  i  fokus  som Hällefors  kommun har,  skulle  kunna  hjälpa
Degerfors i sin platsmarknadsföring för att kunna locka individer till platsen. 

Degerfors är även en mindre kommun och är inte lika välkänd i en jämförelse till större kommuner. I stället
för  att  marknadsföra  sig som en enskild kommun kan Degerfors  marknadsföra  sig tillsammans med en
region. Att marknadsföra sig tillsammans med en region anser Aronsson (2007) är ett sätt att ta del av en
konkurrenskraftigare profil. För Degerfors kommun blir det dock problematiskt på grund av kommunens
geografiska  lokalisering.  Degerfors  kommun  ligger  beläget  i  landskapet  Värmland  men  Örebro  län,
problematiken är då vilken region som kommunen kan marknadsföra sig med. Det kommunen har gjort idag
som kan vara ett  steg på vägen är att  den finns med på en regions hemsida, VisitVärmland och har en
gemensamma  hemsida  med  Karlskoga,  VisitKarlskogaDegerfors.  Eftersom kommunen  kan  ha  en  oklar
lokalisering  mellan  två  landskap  kan  ett  förslag  vara  att  marknadsföra  sig  tillsammans  med  Karlskoga
kommun och skapa en plats som i framtiden kan bli konkurrenskraftig. 
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Platsmarknadsföringens roll i Degerfors kommuns arbete

Efter studien blir den första frågeställningens svar:

”Vilka bakomliggande faktorer kan ha orsakat Degerfors kommuns negativa befolkningsförändring ?” 

Mortalitet, födelsetal, utflyttningar och inflyttningar är de variabler som påverkar befolkningsförändringar.
Negativa befolkningsförändringar  kan uppstå  bland annat  av att  mortaliteten  på  en  plats  är  högre i  en
jämförelse till födelsetal alternativt att antalet utflyttningarna är större än antalet inflyttningar till platsen.
Den kan även ha sin bakgrund i att mortaliteten är högre än antalet inflyttningar till platsen och att antalet
utflyttningar  överstiger  födelsetalen.  I  Degerfors  kommun har  den  negativa  befolkningsförändringen  år
2011-2012  sin  bakgrund  i  att  variabler  som ökar  befolkningen,  det  vill  säga  antalet  inflyttningar  och
födelsetal,  har  varit  mindre  i  en  jämförelse  till  variablerna  som  minskar  befolkningen,  det  vill  säga
utflyttningar och mortalitet. Kommunen har mellan år 2011-2013 haft en högre mortalitet och utflyttningar i
en  jämförelse  till  födelsetal  samt  år  2011  var  inflyttningarna  lägre  än  utflyttningar  till  kommunen.
Befolkningen har alltså minskat då det är fler som försvunnit från kommunen (utflyttningar och mortalitet) i
en relation till vad som tillkommit i kommunen (inflyttningar och födelsetal). 

Degerfors kommuns höga mortalitet beror på att ungdomarna väljer att migrera från kommunen, vilket i sin
tur leder till en åldrande befolkning. Det höga antalet utflyttningar beror på migrationens bakgrundsfaktorer,
det  vill  säga  arbetslöshet,  sökandet  efter  en  upplevelse  alternativt  att  få  det  bättre  ställt  ekonomiskt.
Degerfors  kommun är  en  mindre  kommun och  utflyttningarna  kan  då  ha  ett  samband  i  urbaniseringen
alternativt  att  den  tidigare  varseln  på  stålverket  i  centralorten  har  genererat  i  en  högre  arbetslöshet  i
kommunen och individer flyttar  då i  syfte att  få fler  jobbmöjligheter.  Det  kan också ha sin grund i  att
befolkningen inte känner att kommunen tillgodoser deras behov. Att kommunens inflyttningar inte överstiger
utflyttningar och mortalitet är också ett problem. Varför inte fler individer väljer att flytta till kommunen går
inte  att  svara  på i  denna studie,  anledningar  som grundas på teorin är  att  kommunen inte  erbjuder  det
individen vill ha alternativt att de inte har en stark profil som attraherar individer.

Platsmarknadsföringen är ett viktigt verktyg i arbetet med att  bryta negativa befolkningsförändringar. Det är
genom den kommuner kan utveckla en stark profil i ett syfte att attrahera individer till platser.  Degerfors
kommun hade ett  problem med att  antalet  inflyttningarna till  kommunen var lägre  i  en jämförelse  med
antalet utflyttningar år 2011-2012. De behövde alltså attrahera fler individer till kommunen för att öka sina
inflyttningar, vilket blev grunden till studiens andra frågeställning:

”Hur arbetar Degerfors kommun med sin platsmarknadsföring ?” 

Efter studien går det att konstatera att Degerfors kommun arbetar med sin platsmarknadsföring likt många
andra kommuner, profilen de vill framstå med är en kommun som har en storslagen natur, något som inte
sticker ut i mängden. Kommunen använder sig av sin slogan ”Mer än stål och fotboll” i marknadsföringen,
där svaret blir natur på frågan om vad mer innebär. De flesta associerar  stål och fotboll med kommunen men
deras slogan ger känslan av att de vill arbeta bort en oönskad profil istället för känslan av att de erbjuder mer
än  stål  och  fotboll.  Det  grundar  jag  på  i  hur  deras  marknadsföring  ser  ut,  då  de  endast  marknadsför
kommunens naturområden och sevärdheter där omkring. 
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Det verkar som om kommunen inte längre vill bli förknippat med stål och fotboll. Då natur är det vanligaste
kommuner  marknadsför  sig  med  borde  Degerfors  kommun  enligt  min  menning  satsa  på  en  större
marknadsföring av stål och fotboll, då det är mer unikt och kan därför attrahera fler individer till kommunen.
Trots min kritik till  Degerfors platsmarknadsföring har kommunen fått  en positiv befolkningsförändring
under de senaste tre åren, vilket leder oss in på den sista frågeställningen:

”På vilket sätt kan Degerfors kommuns platsmarknadsföring påverka kommunens
befolkningsförändring? ”

Degerfors kommun har mellan år  2011-2013 fått  en positiv befolkningsförändring.  År 2013 hade de en
befolkningstillväxt  på  23  personer,  vilket  tyder  på  att  de  har  nått  målet  med  att  bryta  den  negativa
befolkningsförändringen. Antal utflyttningar och mortaliteten har minskat i samband med att födelsetalen
har ökat. Födelsetalen och antalet inflyttningar överstiger även antalet utflyttningar och mortaliteten. 

Platsmarknadsföring  är  ett  verktyg  som kan  användas  i  samband  med  befolkningsfrågor  för  att  locka
individer till en plats, det vill säga inflyttare, alternativt för att få invånare att stanna kvar på platsen, det vill
säga att minska antalet uflyttningar. Som tidigare nämnts har antalet utflyttningar från Degerfors kommun
mellan år 2011-2013 minskat, vilket kan ha en bakgrund i kommunens platsmarknadsföring. Kommunens
platsmarknadsföring kan ha påverkat befolkningsförändringen på ett sådant sätt att invånare väljer att stanna
kvar i kommunen. Antalet inflyttningar har minskat mellan år 2012-2013, vilket tyder på att kommunen inte
har lockat fler individer till platsen genom deras platsmarknadsföring.

Då Degerfors kommuns positiva befolkningsförändring har sin bakgrund i  att  födelsetalen har ökat  och
mortaliteten har minskat år 2011-2013, därför kan det antas att kommunens platsmarknadsföring inte haft en
stor påverkan på befolkningsförändringen. Mortalitet och födelsetal är variabler som inte går att påverka
genom platsmarknadsföring, som handlar dock även om att få individer att stanna kvar på en plats. 

Kommunen har vänt den negativa befolkningsförändringen, dock är det svårt att besvara i denna studie om
kommunen  kommer  ha  en  fortsatt  befolkningstillväxt.  Förändringarna  som  har  skett  inom  de  olika
variablerna är inte så pass stora att det går att utlösa, det handlar exempelvis om en befolkningstillväxt på 23
personer,  minskade  utflyttningar  på  30  personer,  en  ökning  i  födelsetal  på  en  person  och  en  minskad
mortalitet på 8 personer. Studiens tidsavgränsning på fyra år är också liten för att avgöra om den positiva
befolkningstrenden kommer att hålla kvar. Sammanfattningsvis har kommunens befolkning förändrats till
det positiva mellan åren 2011-2013. Degerfors kommun arbetar med platsmarknadsföring i syfte att bli mer
attraktiva och konkurrenskraftiga, dock går det inte att besvara om den positiva befolkningsförändringen år
2013 beror på kommunens platsmarknadsföring, utan det går endast att anta då platsmarknadsföringen har
fått en större roll i kommuners arbetet med att bryta negativa befolkningsförändringar. 
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