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ABSTRACT 

This essay is about to examine how the leaders of a municipality frame the problem with a 

negative population growth and how they frame the potential opportunities with the reception 

of refugees. Is there a possibility that the reception of refugees can prevent the negative 

population growth in smaller municipalities? To examine this the essay focus on these two 

following questions: 

- How do the leaders of the municipality frame the problems with a negative population 

growth and how do they frame the potential opportunities of the reception of refugees? 

- How do the leaders of the municipality connect the negative population growth as a 

problem with the reception of refugees as a solution?  

The method in use is a case study that focus on two cases, two municipalities in Sweden that 

have had a negative population growth for decades. The last years have however been different 

for these two municipalities, the population growth have become positive. The positive 

population growth is a result of the high amount of refugees that has arrived to Sweden the last 

few years. 

The aim of this essay is to examine how the leaders of the municipalities frame the problem 

with the negative population growth and how they frame the potential opportunities with the 

reception of refugees. In order to examine this, the essay includes four semi-structured 

interviews, two in each municipality. The result of the interviews later became the basis for the 

analysis of this essay. 

The result of the analysis shows that the leaders are well known about the big problem they are 

facing with the negative population growth. The result also shows that the leaders do not think 

that the reception of refugees is a solution to the problem but they are optimistic about it and 

they insist that the reception of refugees have had a great impact on the municipalities.   

Keywords: Refugees, Asylum, Municipalities, Population growth, Urbanization, Framing 

theory, Case study, Semi-structured interview  
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel inleds uppsatsen, dessutom presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Utöver detta presenteras även studiens avgränsningar och disposition i slutet av kapitlet. 

1.1. Inledning 

Miljontals med människor är just nu på flykt från krigsdrabbade Syrien. Sedan krigets utbrott, 

2011, har mer än hälften av landets befolkning tvingats fly, tvingats fly undan terror-

organisationer och regimens styrkor. Majoriteten av flyktingarna som lyckats fly landet har 

tagit sig till grannländer så som Libanon, Jordanien och Turkiet men en viss del av dem har 

tagit flyktvägar västerut, över Medelhavet till Europa (SVT 2015).  

Under år 2015 tog sig mer än 1 miljon människor över Medelhavet för att nå Europa (Sverige 

för UNHCR). En stor del av dessa människor rörde sig senare vidare mot Sverige för att söka 

asyl. År 2015 blev ett år då Sverige hade ett ovanligt stort flyktingmottagande i förhållande till 

tidigare år, totalt sett sökte 162 877 människor asyl i landet där majoriteten av de asylsökande 

kom från just Syrien. Ett så pass stort mottagande har inte setts i Sverige sedan andra 

världskrigets dagar  (Migrationsverket 2015a). De ovanligt stora flyktingströmmarna fick bland 

annat Sveriges regering att införa tillfälliga gränskontroller från och med november 2015 med 

syftet att minska antalet asylsökande till Sverige (Regeringskansliet 2015).  

Flyktingmottagandet och invandring generellt är som politisk fråga väldigt aktuell och står högt 

upp på politikernas dagordning. I en undersökning gjord av Dagens Nyheter och Ipsos (2016) 

var frågan om invandring dessutom den överlägset viktigaste politiska frågan för svenska folket 

i början av 2016, före både frågor om arbetsmarknaden och skolan vilka brukar dominera. 

Bilden av flyktingmottagandet ramas av många in som en enda stor utmaning, och det är ofta 

just utmaningen som dominerar debatterna kring ämnet. Det finns de som hävdar att Sverige 

absolut inte klarar av att hantera ett så pass stort mottagande som vi har haft och även har idag. 

Moderaterna beskrev exempelvis situationen i höstas på så vis att det svenska flykting-

mottagandet kunde leda till en systemkollaps ifall mottagandet skulle fortsätta i samma om-

fattning som då (DN 2015). Det finns också en bild hos många att Sverige inte kan ta emot fler 

flyktingar, bland annat på grund av bostadsbrist och den redan nu höga arbetslösheten. Att se 

flyktingmottagandet som en enda stor utmaning är inte unikt för Sverige, utan den bilden finns 

att se över hela Europa där migrationspolitiken stramas åt allt mer. 

Bilden av att flyktingmottagandet endast är en stor utmaning finns hos många men samtidigt 

finns där även en annan bild hos andra. En bild av att mottagandet snarare kan ramas in som en 
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stor möjlighet istället för en enda stor utmaning eller som ett problem. I flera mindre kommuner 

runt om i Sverige har det länge pågått en avbefolkning, på grund av urbaniseringen, men de 

rådande flyktingströmmarna har bidragit till att tillfälligt hejda den negativa utvecklingen i ett 

flertal av dessa kommuner. Den negativa befolkningsutvecklingen som har funnits i flera 

kommuner genererar enorma problem, inte minst genom att skatteintäkterna minskar vilket i 

sin tur innebär att de offentliga verksamheterna tvingas skära ner på sin service. Om just detta 

finns en hel del tidigare forskning, om problemen som urbaniseringen skapar och hur problemet 

bör motverkas. I kommuner där det tidigare fanns diskussioner om nedläggning av skolor och 

nedskärningar inom äldreomsorgen är det nu helt andra tankar som dominerar, tankar om 

utveckling av dessa verksamheter just på grund av det ökade flyktingmottagandet, tidigare 

forskning visar på att det finns ett behov av flyktingmottagande hos mindre kommuner i 

Sverige. 

Om flyktingmottagandet kan generera så pass stora möjligheter som vissa påstår så bör dessa 

möjligheter beaktas. Hur ramar en kommuns ledning egentligen in de utmaningar som de står 

inför och hur förhåller det sig med flyktingmottagandet. Går det att se på mottagandet av 

flyktingar som en typ av möjlighet för att förhindra den negativa trenden med dalande 

befolkningsutvecklingar, kan flyktingmottagandet rent av ses som en policylösning på de 

utmaningar som mindre kommuner står inför?  

Genom att fokusera på två utvalda mindre kommuner i Sverige kommer intervjuer med en 

företrädare för kommunledningen och en företrädare för det styrande politiska partiet i 

respektive kommun att genomföras. Tanken är att dessa intervjuer ska kunna skapa en förståelse 

för hur mindre kommuner som har haft en negativ befolkningsutveckling och ett stort flykting-

mottagande ramar in detta och hur de ser på de potentiella möjligheterna de nu står inför i 

samband med mottagandet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett samhällsfenomen konstrueras som ett 

policyproblem. Hur en kommuns ledning ramar in de problem som de står inför, i detta fall den 

negativa befolkningsutvecklingen som de mindre kommunerna länge har dragits med. Och hur 

de mindre kommunerna ser på de potentiella möjligheterna som nu uppkommit med det höga 

flyktingmottagandet, kan dessa potentiella möjligheter rent av ramas in som en sorts 

policylösning på de utmaningar som mindre kommuner står inför? 
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För att uppfylla studiens syfte kommer en framingteori tillämpas i analysen, teorin hjälper till 

med att tydliggöra förståelsen för hur respektive utvald kommun ser på, talar om och ramar in 

problemet och situationen. Bundet till syftet ställs också två stycken ledande frågeställningar 

som ställs för att kunna uppfylla studiens syfte och dessa frågeställningar lyder som följande: 

- Hur ramar kommunernas ledningar in utmaningarna med den dalande befolkningen och de 

potentiella möjligheterna med flyktingmottagandet? 

- Hur kopplar kommunernas ledningar samman urbanisering som utmaning med 

flyktingmottagandet som lösning? 

1.3. Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att endast studera två fall, till två stycken fall som till stor del 

liknar varandra. Båda de valda kommunerna tar emot en stor mängd asylsökande i förhållande 

till deras befolkningsmängd, en befolkningsmängd som de senaste 50 åren har dalat. 

Anledningen till att fokus ligger på två kommuner som befinner sig i en liknande situation är 

för att det inte är bilden av de potentiella möjligheterna som dominerar dagens debatt. När 

ämnet diskuteras idag är det oftast utmaningen och problemet med flyktingmottagandet som 

lyfts fram snarare än de potentiella möjligheterna, därav blir det en intressant aspekt att se hur 

kommuner ser just på de potentiella möjligheterna.  

Inom dessa två kommuner avgränsas studien vidare genom att enbart intervjua kommun-

styrelsens ordförande bland politikerna, detta på grund av att det är den personen som leder det 

ledande partiet i kommunen vilket känns mest relevant då fokus ligger på att se hur kommunens 

ledning ser på och ramar in problemet och situationen. 

1.4. Disposition 

Nästkommande kapitel utgörs av ett bakgrundskapitel där den historiska invandringen till 

Sverige presenteras samt hur flyktingmottagandet ser ut i svenska kommuner. I samma kapitel 

presenteras även urbanisering som ett fenomen som kan beskrivas som en bakomliggande orsak 

till varför den negativa utvecklingen har sett ut som den gjort med dalande befolknings-

utvecklingar i mindre kommuner och orter, tidigare forskning inom ämnet presenteras också. I 

kapitlet som följer efter det presenteras en teori i form av en framingteori som kommer att 

tillämpas vid uppsatsens analyskapitel. I det fjärde kapitlet presenteras de utvalda fallen, 

dessutom finns där i samma kapitel en redogörelse för metoden med tillhörande metod-

diskussion. När dessa delar är presenterade tillämpas analysmetoden och teorin för att utforma 

en analys där de utformade analysfrågorna besvaras. Uppsatsen avslutas sedan med att 
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slutsatser dras där frågeställningarna besvaras samt med en avslutande diskussion där det bland 

annat diskuteras huruvida metoden fungerade väl samt förslag på eventuell vidare forskning. 
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2. BAKGRUND 

I följande kapitel presenteras en bakgrund på hur den historiska invandringen till Sverige har 

sett ut samt hur flyktingmottagandet i kommunerna generellt ser ut. Vidare presenteras även 

urbanisering som en bakomliggande orsak till varför mindre kommuner har problem med en 

dalande befolkningsutveckling. I slutet av kapitlet presenteras tidigare genomförd forskning.  

2.1. Invandring till Sverige 

Sverige har under flera hundra års tid varit ett land dit människor väljer att flytta, dock var det 

inte förens på andra halvan av 1900-talet som Sverige gick från att vara ett utvandrarland till 

att vara ett invandrarland vilket innebär att fler flyttar till landet än antalet människor som flyttar 

ifrån landet. Utvandringen från Sverige var tidigare ett stort problem och inte minst mellan åren 

1830 och 1930 då den stora utvandringen, till framförallt Amerika, ägde rum då totalt 1,3 

miljoner människor valde att lämna Sverige (Migrationsverket 2016a).  

Några år senare började oron spridas i Europa och ett nytt världskrig bröt ut vilket resulterade 

i stora flyktingströmmar. Det var först då som Sverige blev ett invandrarland och det har stått 

sig, med ett undantag på 1970-talet, och gäller än idag. Till Sverige kom främst flyktingarna 

under andra världskriget från Sveriges grannländer samt från Baltikum och Tyskland. Ett flertal 

av dessa flyktingar valde efter kriget att återvända men en stor del av dessa människor valde att 

stanna kvar i Sverige (Migrationsverket 2016a). 

När kriget var slut var det, istället för flyktingar, arbetskraftsinvandring som upprätthöll Sverige 

som ett invandrarland. Dessa arbetare kom till stor del från länder som exempelvis forna 

Jugoslavien, Grekland och Turkiet. I och med denna ”nya” typ av invandring upprättades en ny 

myndighet i Sverige, nämligen Statens invandrarverk vilket motsvarar det nuvarande 

Migrationsverket. I slutet av 1960-talet började staten att införa regleringar för invandringen 

vilka krävde att invandrare skulle, innan tillträde till landet, ha både arbete och bostad. Dessa 

människor fick dessutom endast uppehållstillstånd utifall de verkligen behövdes som arbetare i 

landet. De nya regleringarna gällde dock inte Nordens invånare samt flyktingar och anhöriga 

till de som tidigare flytt till Sverige. Regleringarna bidrog till att arbetskraftsinvandringen sjönk 

på 1970-talet medan anhöriginvandringen ökade, det var efter detta Sverige under en kort period 

åter igen hade fler som utvandrade än antalet som invandrade. Under samma årtionde anlände 

det dessutom en stor mängd flyktingar från Chile på grund av den rådande militärkuppen 

(Migrationsverket 2016a). 
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1985 så infördes ett nytt system för Sveriges mottagande av asylsökande, ansvaret gavs till 

Statens invandrarverk. Under samma period ökade antalet asylsökande i hela Västeuropa från 

länder som exempelvis Libanon, Iran och Irak. När det kommunistiska förtrycket började avta 

i slutet av 1980-talet blev det enklare för människor att lämna sina länder för att söka asyl i 

exempelvis Sverige, då ökade invandringen ifrån Öststaterna. Väntetiderna började dock bli 

längre i följd av att antalet handläggningar ökade, antalet avslag blev också högre 

(Migrationsverket 2016a). 

Kalla kriget var slut, Berlinmuren hade rivits, en demokratiseringsprocess i de forna 

kommunistdiktaturerna hade påbörjats. 1990-talet såg ut att bli en ljus period för Europa och 

antalet asylsökande till Sverige minskade. Men sedan inträffade det Jugoslaviska 

sammanbrottet och landet delades upp i flera mindre länder vilket ledde till krig, terror och en 

etnisk utrensning vilket i sin tur ledde till de största flyktingströmmarna sedan andra 

världskriget ur ett svenskt perspektiv, Sverige tog då emot omkring 100 000 före detta 

jugoslaver (Migrationsverket 2016a). 

1995 blev Sverige medlem i Europeiska Unionen (EU) vilka hade en tanke om att bygga upp 

en gemensam asyl- och migrationspolitik. 1997 blev det exempelvis svårare för människor att 

göra återföreningar med anhöriga. Under våren 2001 så anslöt sig Sverige till det så kallade 

Schengenavtalet vilket innebar att människor inom EU skulle kunna röra sig fritt i hela EU utan 

speciella visum, det resulterade att flera EU-medborgare sökte sig till Sverige (Migrationsverket 

2016a). 

År 2010 utbröt den så kallade ”Arabiska våren”, vilken är en sammanfattning av de nationella 

uppror som inleddes i Tunisien och spred sig över arabvärlden under våren 2011, upproren 

spred sig bland annat till landet Syrien. Till skillnad från Egypten och Libyen där upproren 

lyckades störta regimerna så gav inte Syriens regim upp vilket resulterade i ett långutdraget 

inbördeskrig, inbördeskriget pågår än idag (augusti 2016) och kriget har resulterat i miljontals 

människor på flykt, en del av dessa har flytt till Europa och då inte minst till Sverige (Aringberg-

Laanatza: NE). Vid 2015 års slut hade 162 877 människor sökt asyl i Sverige under året och 

den största delen av dessa människor kom från just krigsdrabbade Syrien. På grund av detta 

ovanligt höga antal asylsökande beslutade Sveriges regering att införa tillfälliga gränskontroller 

med syfte att minska antalet. Sverige kommer dessutom under en treårsperiod anpassas till EU:s 

miniminivå i flyktingmottagande (Migrationsverket 2016a). 
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2.1.1. Kommuners flyktingmottagande 

När en asylsökare anländer till Sverige och får tillstånd att stanna i landet placeras den 

asylsökande i en kommun. Kommunerna har dessutom ansvaret över de ensamkommande 

flyktingbarnen som anländer till Sverige. 2015 var Göteborgs kommun den kommun som tog 

emot allra flest asylsökande, närmare bestämt 2 124 stycken, följt av Stockholm och Malmö. 

Men i förhållande till antalet invånare är det inte dessa storstadskommuner som tar emot flest 

flyktingar utan den kommun som tog emot flest asylsökande i Sverige förra året, i förhållande 

till sin befolkningsmängd, var Högsby kommun som tog emot 242 asylsökande medan 

invånarantalet ligger på 5 857. Ljusnarsbergs kommun är också en av de kommuner som tog 

emot flest flyktingar i förhållande till dess befolkningsmängd, under året tog de emot 129 

stycken asylsökande medan kommunens invånarantal då låg på 4 928 personer. Andra 

kommuner som har tagit emot en stor del asylsökande i förhållande till sitt invånartal är 

Hultsfreds kommun, Lessebo kommun samt Hyltes kommun (Migrationsverket 2016b).  Det är 

staten som finansierar kommunernas flyktingmottagande. En kommun som tecknar en 

överenskommelse med staten om flyktingmottagande får 222 000 kronor per år i grund-

ersättning från Migrationsverket. Kommuner som har tecknat överenskommelsen får dessutom 

82 900 kronor för varje mottagen person och dessa pengar tilldelas kommunen under en 

tvåårsperiod, under de två första åren som en asylsökande bor i kommunen (Migrationsverket 

2016c). 

2.2. Urbanisering 

Den traditionella beskrivningen av urbanisering inom ekonomisk geografi är att det är ett 

resultat av de ekonomiska processerna i näringslivet, att invånare i mindre orter flyttar till de 

större orterna där arbetstillfällena och utbildningarna finns. Nu för tiden betonas dock istället 

ett beroende emellan stadsbefolkningens bosättning och utvecklingen av näringslivet, vilket 

innebär att nya företag inom exempelvis industriproduktion lokaliseras till de större orterna där 

de potentiella arbetarna finns. Likt industriproduktionen lokaliseras även serviceyrken till de 

större orterna eftersom det är där det finns flest potentiella konsumenter (Hubendick, Franzén 

och Öberg: NE).  

På 1800-talet levde knappt 3 % av världens befolkning i städer som hade över 20 000 invånare, 

samma siffra låg 2009 på 50 % och då var också dödligheten betydligt lägre (Hubendick, 

Franzén och Öberg: NE). Det var just på 1800-talet som den så kallade ”industriella 

revolutionen” ägde rum vilket resulterade i att urbaniseringen drog igång på allvar. Städer blev 

helt enkelt synonyma med industrialisering, vilket gjorde städerna attraktiva. I städerna fanns 
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möjligheterna till större valfrihet samt högre löner vilket resulterade i att landsbygden började 

avbefolkas. I samband med att industrialiseringen började sprida sig under 1800- och 1900-talet 

så spred sig även urbaniseringen vidare runt om i Europa och även utanför. Urbaniseringstakten 

blev bara högre och högre ju mer industrialiseringen spred sig. Industrialiseringen i Europa 

bidrog till att befolkningsmängden ökade markant. I samband med att städerna 

industrialiserades så effektiviserades även jordbruket på landsbygden, effektiviseringen bidrog 

till att jordbrukarna kunde producera mer mat och till ett lägre pris vilket var en förutsättning 

för att fler och fler människor skulle kunna leva. Effektiviseringen av jordbruket ledde också 

till att det inte längre behövdes lika mycket arbetskraft på landsbygden, dessa människor sökte 

sig då istället till fabriker i städerna för att livnära sig och befolkningsmängden på landsbygden 

blev mindre (Knox & Marston 2015:429).  

Urbaniseringstakten var som allra högst i slutet av 1800-talet och under första halvan av 1900-

talet, men i och med bilens genombrott på 1950- och 1960-talen så minskade behovet hos 

människor om att bo i tätbebyggda områden i i-länder. Dock har urbaniseringstakten fortsatt att 

accelerera, inte minst i utvecklingsländer i Asien, där länder som till exempel Kina har samma 

höga urbaniseringstakt som Sverige hade för ett helt sekel sedan (Hubendick, Franzén och 

Öberg: NE). Denna höga urbaniseringstakt är mycket problematiskt, världens befolkning i 

urbana områden ökar idag med 200 000 personer varje dag. Denna utveckling innebär att år 

2030 beräknas var sjätte av var tionde person leva i ett urbant område och år 2050 beräknas det 

ha utvecklats till att var sjunde av var tionde person bor i ett urbant område. Den största 

utvecklingen av detta kommer ske i utvecklingsländernas städer. Dessa städers befolkning 

beräknas fördubbla sitt invånarantal på tio år. Denna höga urbaniseringstakt är som nämnt 

problematisk och bidrar till ett flertal problem, inte minst i de mest fattiga delarna av världen. 

Det uppstår en så kallad ”överurbanisering” vilket innebär att det flyttar in fler människor till 

städerna än vad det hinns bygga bostäder och skapa arbetstillfällen. Överurbaninseringen leder 

i sin tur till ett flertal problem, som exempelvis extrem fattigdom samt hälso- och miljöproblem 

då det bland annat bidrar till luftföroreningar (Knox & Marston 2015:441). 

Det finns flera anledningar till att landsbygdsbefolkningen vill förflytta sig till större orter. 

Utöver att större orter har fler arbetstillfällen så lockas även befolkningen på landsbygden bland 

annat av de större orternas speciella tjänster och kulturliv men även av fortsatta studier 

(Hubendick, Franzén och Öberg: NE). Urbaniseringen beskrivs idag som ett av de viktigaste 

geografiska fenomenen att beakta i världen (Knox & Marston 2015:420). 
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2.2.1. Urbanisering i Sverige 

Trots att urbaniseringen inte är lika hög i Sverige som i vissa andra delar av världen så syns den 

trots det tydligt i Sverige där samtliga storstadsområden ständigt växer och blir större.   

Definitionen av vad ett urbant område, eller vad en tätort, är för något varierar beroende på vart 

i världen det gäller. I Sverige definieras en tätort som tättbebyggda områden med minst 200 

invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter (Svanström 2015a). 

I Sverige var flyttningarna från landsbygd till tätort som allra störst mellan 1940-talet och 1970-

talet. Tätortsbefolkningen ökade, mellan åren 1940 till 1950, med över en miljon invånare. 

Under samma tidsperiod minskade landsbygdsbefolkningen med mer än 400 000 invånare. Än 

idag så fortsätter befolkningsökningen i flera tätorter. Mellan år 2000 och 2010 så ökade 

tätortsbefolkningen med cirka 550 000 personer vilket resulterade i att det år 2010 levde 8 

miljoner invånare i tätorter i Sverige. Under samma tidsperiod minskade dock befolkningen på 

landsbygden med enbart 18 000 personer. Detta betyder att urbaniseringen fortsätter och 

städerna fortsätter att växa, dock inte på bekostnad av ett större minskat invånarantal på 

landsbygden. Urbaniseringen drivs idag istället av en annan dynamik i Sverige (Svanström 

2015b).  

Mellan åren 2000 och 2010 så föddes cirka 1 100 000 barn i Sverige och då föddes en majoritet 

av dessa barn i just större tätorter. Det höga barnafödandet i tätorterna är en av förklaringarna 

till varför tätorternas befolkning drar ifrån landsbygdens. Lika viktigt är att beakta dödligheten, 

vägs dessa två aspekter samman så skapas en förståelse varför antalet människor i större tätorter 

ökar i en så pass hög grad då det är fler som föds än som dör i större orter och tvärtom på 

landsbygden. Det finns dock ytterligare en förklaring till varför tätorters befolkning växer i så 

pass högre takt än den på landsbygden, nämligen invandringen. Mellan år 2000 och 2010 så 

invandrade 845 000 människor, som sedan fick uppehållstillstånd, till Sverige och en majoritet 

av dessa levde 2010 i tätorter och knappt 60 000 av dem levde på landsbygden (Svanström 

2015b).  

För att förtydliga så är anledningen till de stora tätorternas befolkningstillväxt därmed inte 

främst att människor lämnar mindre orter för att söka sig till större, utan det primära är att 

invandringen ökar sammankopplat med ett ökat barnafödande. Immigranter tenderar ofta till att 

söka sig till de större städerna, och då främst till områden som redan har en hög andel invånare 

med utländsk bakgrund. Men givetvis finns det även de som lämnar de mindre orterna i Sverige 

för att söka sig till städer och dessa individer tenderar att flytta på grund av att de lockas av 
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arbets- och utbildningsmöjligheter samt nöjen, det är främst ungdomar som gör denna 

förflyttning. Barnfamiljer och äldre däremot, de flyttar oftare från en stor stad till en mindre 

(Hubendick, Franzén och Öberg: NE). 

Urbaniseringen, när det gäller flytten till städer från landsbygden, har varit och är fortfarande 

en av de största utmaningarna i den svenska planeringen, utmaningar med att exempelvis lösa 

bostadsfrågan samt att det blir färre skattebetalare i mindre kommuner. Boendesegregationen 

som idag är en aktuell fråga förstärks även den i och med urbaniseringen. Urbaniseringen leder 

till att det skapas en obalans mellan städerna och landsbygden (Forsberg 2013:203). 

2.3. Tidigare forskning 

Urbanisering som fenomen är något som det har bedrivits en större mängd forskning kring. Som 

tidigare nämnts i denna uppsats så är urbanisering en stark process som tog fart på allvar för 

över hundra år sedan när världen började industrialiseras. I och med att fenomenet har varit 

aktuellt under en så pass lång tid har det skapats en hel del tankar och funderingar hos olika 

forskare vilket i sin tur lett till en hel del forskning i ämnet. Forskning om bland annat vad 

konsekvenserna av urbanisering blir för något och hur mindre orter måste anpassa sig för att 

motverka de problem som uppstår med en dalande befolkningsutveckling.  

Jonas Fjertorp, universitetslektor vid Lunds universitet, har bedrivit en del forskning om hur 

kommunernas ekonomi påverkas av att människor väljer att flytta från dem. Fjertorp (2013:28) 

förklarar att negativa befolkningsutvecklingar har betydande effekter för kommuners ekonomi, 

i och med att de kommunala intäkterna blir lägre så upplevs kostnaderna som allt högre. När 

kostnaderna blir högre så blir samtidigt kvaliteten på den kommunala servicen lägre. För att 

täcka kostnaderna för kommunerna så blir de i stort sätt tvungna att höja skatten och/eller de 

olika avgifterna för att behålla kvaliteten. Fjertorps studie kommer fram till att ju högre 

befolkningsminskning som en kommun har ju högre blir kostnaden för invånarna att bo i 

kommunen, vilket i sig kan leda till en ond spiral som gör att än fler invånare väljer att flytta 

från kommunen (Fjertorp 2013:29-31).  

Josefina Syssner, på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, 

redovisar i sina studier hur kommuner som har en befolkningsminskning upplever att det 

påverkar dem på flera plan, inte minst på det ekonomiska planet. Enligt Syssners studie är 

ledningen inom en kommun helt medveten om den situation som de befinner sig i och att de 

kan se att det är ett problem för dem, ett problem med att befolkningens mängd minskar. I 

Syssners studie visar det sig också att kommuner ofta har strategier för att skapa tillväxt men 
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sällan har skapat strategier för att motverka en befolkningsminskning. Avslutningsvis i studien 

föreslår Syssner att kommuner med en dalande befolkningsutveckling bör utveckla en lokal 

anpassningspolitik för att möta det krympande befolkningstalet (2014:6).  

I flera kommuner runt om i Sverige är urbaniseringskraften väldigt hög vilket har genererat en 

avbefolkning av mindre kommuner, men som tidigare nämnt har den allt högre invandringen 

till Sverige börjat motverka denna avbefolkning i flera av dessa kommuner. Petter Hojem, 

statsvetare vid universitet i Oslo, har skrivit om de svenska kommunernas behov av invandring 

(Hojem 2010:3). Urbaniseringsproblemet har, som Fjertorp (2013) skrev, lett till att de mindre 

kommunerna får en sämre ekonomi och blir tvingade att skära ner på den kommunala servicen, 

förutsatt att kommunernas ledning inte väljer att höja skatterna och/eller avgifterna. Hojem 

(2010) skriver dock att invandringen kan ge den effekt att antalet invandrare som kommer till 

kommunen väger upp mot antalet invånare som flyttar vilket resulterar att kommunen varken 

behöver försämra kvaliteten på servicen eller höja skatterna och avgifterna, helt enkelt att 

invandringen och flyktingmottagandet stabiliserar befolkningsutvecklingen. Hojem skriver 

förutom om problemet med urbanisering också om problemet med en åldrande befolkning som 

ofta finns i mindre kommuner. När de äldre människorna går i pension måste det finnas 

tillräckligt med folk som ersätter dem samt tar hand om dem genom äldreomsorgen och så 

vidare. Är det dock så att befolkningen är åldrande så kommer det till slut inte finnas någon 

som kan utföra dessa arbeten, därmed spelar invandringen en viktig roll, de måste täcka den 

framtida bristen av arbetskraft annars skapas ytterligare problem (Hojem 2010:14).   
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3. TEORI 

Vid analysen av de valda fallen kommer en framingteori tillämpas för att kunna uppfylla 

studiens syfte vilket är att undersöka hur ett samhällsfenomen ramas in som ett policyproblem, 

hur två utvalda kommuner ramar in de problem de står inför samt hur dessa kommuner ser på, 

talar om och ramar in de potentiella möjligheterna med det förhållandevis höga flykting-

mottagandet som dessa kommuner har. 

En framingteori är ett viktigt analysverktyg som används för att rama in ett problem för att 

kunna skapa en tydligare förståelse för problemet och utifrån den förståelsen kunna komma 

fram till en lösning. Framingteorier är vanligt förekommande inom bland annat sociologin, 

medievetenskap samt likt inom detta fall, statsvetenskapen (van Hulst & Yanow 2009:92-93). 

Schön och Rein (1996) skriver att vid tillämpning av framingteori så går inramningen igenom 

tre processer vilka är ”benämning”, ”urval” och ”berättande av story” (van Hulst & Yanow 

2009:96). 

Processen benämning innebär att aktörerna som ska rama in policyproblemet benämner 

problemet på ett sådant sätt att det skapas en förståelse för innebörden. Benämningen kan 

exempelvis ske genom att aktörerna väljer att benämna situation med hjälp av metaforer för att 

skapa en tydlig bild (van Hulst & Yanow 2009:96). Inom benämningsprocessen ingår även 

”kategorisering” som en viktig del i benämningsprocessen. Kategorisering används för att just 

kategorisera problemet, det kan exempelvis handla om att problemet omfattar ett visst land som 

ska studeras eller en särskild inriktning. Kategorisering används för att förtydliga vilka delar 

som ska ramas in så att aktören som utför inramningen inte ska sväva iväg för mycket. 

Kategoriseringen är en viktig del i processen eftersom den spelar stor roll i vad som ramas in 

och får fokus, ska inramningen exempelvis vara mot en ekonomisk kategori så kan andra 

kategorier falla i skymundan (van Hulst & Yanow 2009:99-100).   

Den andra processen, urval, går ut på att aktörerna pekar ut, eller väljer ut, vad det är som 

behöver ses över utifrån det som har benämnts under första processen. Urvalet plockar ut och 

visar på det relevanta från benämningen samtidigt som det överflödiga och irrelevanta sållas 

bort (van Hulst & Yanow 2009:99-100). Benämnings- och urvalsprocesserna är utformade på 

så vis att de ska passa inramningen på allra bästa sätt, på ett sådant sätt att det tydligt beskriver 

problemet eller situationen (Schön & Rein 1994:26).  

Den tredje och sista processen, berättande av story, går ut på att presentera den aktuella 

situationen och berätta om hur policyproblemet egentligen ser ut. Det berättas om hur det har 
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sett ut, det vill säga de bakomliggande faktorerna, hur det ser ut idag samt även hur det kan 

komma att se ut i framtiden, berättandet av storyn ska ge en tydligare bild av situationen eller 

problemet (van Hulst & Yanow 2009:100-101). 

När ett problem ska ramas in kan det, beroende på vem det är som ramar in problemet, ramas 

in på flera olika sätt. Donald Schön (1971) skriver att ”The nature of the public problem appears 

to different actors in different and often incompatible ways”. En aktör kan exempelvis tolka och 

rama in problemet på ett vis medan en annan aktör kan rama in samma problem på ett helt annat 

vis och därmed komma fram till olika typer av lösningar på problemet. Detta kan exempelvis 

visa sig tydligt inom politiken där ett visst parti kan se och rama in ett problem på ett sätt 

samtidigt som ett annat parti ser på problemet på ett helt annorlunda vis, ett parti kan exempelvis 

rama in en fråga och enbart finna problem och utmaningar medan ett annat parti kan se 

möjligheter (van Hulst & Yanow 2009:95). I denna studie ligger fokus på en tjänsteman och en 

politiker i respektive utvald kommun, det finns därmed en möjlighet att dessa två personer 

ramar in och ser på situationen på olika vis vilket i så fall blir viktigt att ta i beaktning vid 

analysen. 

I denna studie kommer det studeras på vilket sätt de olika parterna i respektive utvald kommun 

benämner situationen och problemet, hur de pekar och väljer ut vad som behöver ses över samt 

hur de beskriver att problemet egentligen ser ut. Hur de ramar in det aktuella problemet helt 

enkelt. 
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4. METOD 

I detta kapitel presenteras valen av fall samt vilken metod som har använts för att utföra 

studiens analys. Dessutom genomsyras kapitlet av en argumentation kring de olika valen och 

den utvalda metoden. I slutet av kapitlet diskuteras också studiens tillförlitlighet. 

4.1.  Val av fall 

Denna studie kommer att fokusera på två stycken utvalda fall i form av två mindre kommuner 

i Sverige, nämligen Högsby- och Ljusnarsbergs kommun. De utvalda kommunerna är två 

mindre kommuner som sedan en längre tid tillbaka har haft en negativ befolkningsutveckling, 

med vissa år som undantag. Intressant är att ett sådant undantag skedde år 2015 i båda 

kommunerna. Båda kommunerna är dessutom intressanta ur den aspekten att dessa kommuner 

är de två kommuner i Sverige som tog emot flest antal asylsökande år 2015 i förhållande till 

deras befolkningsmängd. I dessa kommuner finns det också en övervägande positiv bild av 

flyktingmottagandet, en bild av att det finns stora möjligheter för kommunernas utveckling med 

det relativt stora mottagandet av flyktingar. 

Kommun 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 -% 

Högsby 

kommun 

9 117 8 332 7 800 7 177 6 380 5 777 5 875 35,5 

% 

Ljusnarsbergs 

kommun 

9 775 7 433 7 006 6 448 5 651 4 931 4 928 49,5 

% 

 

Tabell 4.1 De två fallkommunernas befolkningsutveckling de senaste 55 åren. Den sista 

kolumnen visar hur stor minskning befolkningsmängden i respektive kommun har varit mellan 

åren 1960 och 2015 i procent (SCB 2016a). 

Urvalet av fall kan se ut på olika vis och vara av olika typer. Det kan exempelvis handla om att 

använda sig av prototypiska fall eller på avvikande fall. I denna studie är de två utvalda fallen 

representativa, representativa fall är den allra vanligaste formen av fallstudier. Att fallen är 

representativa bidrar till en bredare förståelse och gör det enklare för denna studie att kunna dra 

generaliseringar till andra kommuner utifrån de två valda fallkommunerna vilket i sin tur ökar 

studiens tillförlitlighet (Hague & Harrop 2013:362-364). Det är dock viktigt att beakta att dessa 

fall inte är representativa för samtliga kommuner i Sverige utan fungerar mer som 

representativa för en mindre andel av Sveriges kommuner, den andel av kommuner som liknar 

denna studies fallkommuner. 
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4.1.1. Högsby kommun 

Högsby kommun är belägen i mellersta Kalmar län och är en mindre kommun med knappt 

6 000 invånare, eller mer exakt 5 857 invånare vid 2015 års slut.  

Högsby kommun har sedan länge haft en negativ befolkningsutveckling. Ända sedan 1960-talet 

har befolkningsutvecklingen varit dalande, med vissa år som undantag. År 1960 hade Högsby 

kommun 9 717 invånare, och än högre innan dess. Detta innebär att Högsby kommun sedan år 

1960 har förlorat näst intill 4 000 invånare. Utvecklingen har dock inte varit ständig, vissa år 

har den negativa utvecklingen varit positiv. I slutet av 1970-talet pågick fyra år med en 

befolkningsökning men i början av 1980-talet vände det igen och antalet invånare började åter 

igen att minska. En ökning uppkom sedan också under en kort period i mitten av 1990-talet i 

samband med kriget på Balkanhalvön vilket resulterade i ett högt flyktingmottagande för 

kommunen. Efter uppgången på 90-talet var befolkningsutvecklingen negativ ända fram till år 

2014 då befolkningen ökade från år 2013 med 64 personer och denna ökning fortsatte även 

2015 (SCB 2016a). Orsaken till att invånarantalet de senaste åren har ökat är invandringen, då 

det ej föds fler barn än vad som dör men antalet som invandrade är tillräckligt högt för att det 

ska ske en befolkningsökning (SCB 2016b). 

4.1.2. Ljusnarsbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun ligger i de norra delarna av Örebro län. Denna kommun är också, likt 

Högsby kommun, en mindre kommun med knappt 5 000 invånare, eller mer exakt 4 928 

invånare vid slutet av år 2015. 

Ljusnarsbergs kommun har också likt Högsby kommun sedan länge haft en negativ 

befolknings-utveckling. År 1960 hade Ljusnarsbergs kommun 9 755 invånare och sedan dess 

har utvecklingen inte sett ljus ut, med en kort period vid 1990-talets start som undantag. Sedan 

1990-talet var utvecklingen åter igen negativ fram till år 2013 då invånarantalet ökade. 2015 

hade kommunen 4 928 invånare vilket innebär att kommunen sedan 1960-talet har förlorat 

4 827 invånare vilket näst intill är hälften av alla invånare (SCB 2016a). Anledningen till 

ökningen de senaste åren är, likt anledningen i Högsby kommun, invandringen (SCB 2016b). 

4.2.  Val av intervjupersoner 

I denna studie kommer det att äga rum fyra stycken intervjuer, två stycken inom respektive 

kommun. En intervju med kommunchefen och en intervju med kommunstyrelsens ordförande, 

detta för att få en bild både från förvaltningen och en bild direkt från det politiska. Det blir 

därmed viktigt att beakta ifall ståndpunkterna skiljer sig från varandra beroende vem som 
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intervjuas i respektive kommun. Politikern i Högsby kommun företräder Centerpartiet och 

politikern i Ljusnarsbergs kommun företräder Socialdemokraterna. 

4.3.  Material 

Det empiriska materialet består av det insamlade materialet från de fyra genomförda 

intervjuerna. Intervjuerna är transkriberade och har därefter genomgått en kvalitativ textanalys 

med målet att kunna ta ut de mest relevanta delarna samt direkt utplockade citat som sedan 

presenteras i analyskapitlet. 

4.4.  Semistrukturerade intervjuer 

Inom den kvalitativa forskningen så är intervjuer kanske den mest använda metoden, så även i 

denna studie. Denna studie ämnar innehålla fyra stycken intervjuer, två stycken inom respektive 

kommun. Dessa intervjuer kommer att vara av semistrukturerad form då den formen är den 

mest ultimata för just denna studie bland annat på grund av att en semistrukturerad intervju är 

mer flexibel än vad en strukturerad intervju är. Fokus i semistrukturerade intervjuer ligger också 

på intervjupersonens egna uppfattningar, och det är just dessa uppfattningar som denna studie 

är ute efter. Genom kvalitativa intervjuer är fokusen mer inriktad mot ståndpunkterna som 

innehas av den intervjuade personen vilka blir intressanta i just denna studies fall då fokus ligger 

på att se hur respektive kommuns ledning ser på och ramar in den aktuella situationen. 

Kvalitativa intervjuer bidrar också till en förbättrad förståelse över vilka delar som personen 

som intervjuas anser vara allra viktigast och mest relevanta då den intervjuade personen 

tenderar till att lyfta fram just de punkterna. Studiens syfte är att förstå hur kommunernas 

ledningar ser på och ramar in situationen de befinner sig i och för att kunna uppnå syftet passar 

en kvalitativ intervjumetod allra bäst då svaren från en kvalitativ intervju tenderar till att vara 

längre och mer detaljerade än svaren från en kvantitativ intervju. Att få detaljerade svar är 

viktigt för att kunna uppnå studiens syfte, detaljerade och längre svar visar allt tydligare hur 

intervjupersonen ser på, och hanterar ämnet som studien berör (Bryman 2011:412-413). Det 

finns också svagheter med en kvalitativ intervjumetod, en svaghet är exempelvis att intervjun 

kan uppfattas på olika vis beroende på vem det som genomför intervjun, detta motverkas dock 

på bästa vis genom att ställa följdfrågor på de svar som ges för att förtydliga vissa delar som 

kan uppfattas på fel vis om de inte är tydliga nog (Halperin & Heath 2012:257). 

4.4.1. Utformande av intervjuguide 

Inför de kommande intervjuerna är en så kallad ”intervjuguide”, som innehåller ett antal 

relevanta frågor, utformad. Guiden blir ett hjälpmedel för att kunna leda personen som blir 

intervjuad att, genom intervjuguidens frågor, berätta om de delar som är ämnade att beröras i 
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intervjun samt det som är mest intressant för studien på ett så naturligt sätt som möjligt. 

Intervjuguiden hjälper även till som en sorts checklista under intervjun för att inte glömma bort 

något viktigt och för att inte tappa tråden (Halperin & Heath 2012:262).  

Vid utformandet av intervjuguiden är det viktigt att förhålla sig till vissa aspekter. 

Formuleringen av frågorna ska exempelvis inte vara så pass specifika att det förhindrar 

möjligheter för personen som intervjuas att komma med alternativa idéer eller synsätt, sådana 

frågor passar bättre vid kvantitativ forskning. De utformade frågorna bör vara enkelt 

formulerade, delvis för att få svar på det som är ämnat att få svar på och dels för att undvika 

missförstånd. Strukturen och frågornas ordningsföljd är viktigt vid utformandet av 

intervjuguide, då den ska vara enkel och tydlig samt innehålla en röd tråd, dock behöver inte 

intervjuaren följa guiden till punkt och pricka. Under intervjuns gång kan det tillkomma 

följdfrågor vilket kan förtydliga intervjupersonens svar vilket i sin tur motverkar eventuella 

missförstånd. I denna studie är användningen av följdfrågor en viktig del eftersom det kan leda 

till att en fördjupning inom de mest relevanta delarna som berörs under intervjun (Bryman 

2011:419).  

Vid en kvalitativ intervju kan typen av utformade frågor variera, allt från inledande frågor till 

direkta- och indirekta frågor (Bryman 2011:422-423). Exempel på frågor som ställs tillhörande 

denna studie är hur intervjupersonerna ser på den historiska befolkningsutvecklingen, den 

nuvarande samt hur personen tror att framtiden kommer att se ut. Givetvis innehåller 

intervjuguiden också frågor kring den aktuella kommunens flyktingmottagande, bland annat 

om hur de ser på de potentiella möjligheterna som mottagandet av flyktingar genererar 1. Denna 

studie kommer att innehålla fyra stycken intervjuer, intervjuguiderna under dessa intervjuer 

kommer i princip vara desamma men kommer givetvis variera i viss mån för att förhålla sig till 

den aktuella kommunen. 

4.4.2. Etik vid intervjuer 

Inför genomförandet av intervjuerna är det viktigt att förhålla sig till vissa etiska aspekter. Innan 

intervjuerna genomförs kommer personen som ska intervjuas få en viss typ av information kring 

vad intervjun kommer att beröra, dock inte allt för mycket då det skulle kunna ge negativa 

effekter på intervjuns resultat. Det som informeras är kort information kring det allmänna syftet 

med studien samt att personen när den vill kan välja att avbryta intervjun, detta kallas för 

informerat samtycke. Personen som ska intervjuas får också information om konfidentialitet 

                                                           
1 För att se fullständiga intervjuguider, se bilagor. 
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samt information om vilka som kommer att ha tillgång till materialet (Kvale & Brinkmann 

2014:107). 

Det är också viktigt att bedöma konsekvenser som kan uppstå under och efter en intervju innan 

intervjun genomförs. Det är viktigt att vara uppmärksam för att förhindra de negativa effekterna 

som kan uppkomma, personen som har blivit intervjuad kan exempelvis säga något som denne 

senare ångrar (Kvale & Brinkmann 2014:110). 

4.5.  Kvalitativ textanalys 

Efter genomförda intervjuer kommer det inspelade materialet att transkriberas för att sedan 

genomgås med hjälp av en kvalitativ textanalys.  

Metoden, kvalitativ textanalys, bygger på att genom intensiv läsning ska det väsentliga i 

textinnehållet kunna tas fram för att sedan kunna användas i en analys. En kvalitativ textanalys 

används även för att kunna få fram det eventuella budskap som kan finnas dolt i texten. Genom 

att läsa texten flera gånger skapas en bättre förståelse vilket  minskar risken för att missa någon 

viktig aspekt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:210). Texten från de 

transkriberade intervjuerna kommer att läsas noggrant för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och för att kunna lyfta fram och begripliggöra de viktiga delarna i texten 

kommer texten att systematiseras (Esaiasson et al. 2012:211).  För att kunna förstå och begripa 

vad den transkriberade texten säger i förhållande till den ställda frågan kommer texten även 

utgå utifrån hermeneutiken, läran om läsning och tolkning (Esaiasson et al. 2012:221). 

Mats Furberg är en filosof som har skrivit om de centrala delarna i tillvägagångsättet i en 

kvalitativ textanalys. Furberg menar att metoden handlar om att läsa texten aktivt samt att ställa 

frågor till texten för att få ut de viktigaste delarna och för att få svar på de frågor studien är 

ämnad att besvara. Svaren på dessa frågor fås genom att texten läses både översiktligt och fort 

samt fundersamt och långsamt (Esaiasson et al. 2012:210). För att genomföra analysen med 

hjälp av en kvalitativ textanalys fokuserar studien på fem stycken analysfrågor som ställs för 

att kunna uppnå studiens syfte, analysfrågorna som ställs är följande: 

- Hur benämner och kategoriserar kommunernas ledningar problemet med en dalande 

befolkningsutveckling? 

- Hur ser urvalet av problemet ut, vad ses över? 

- Hur talar de om problemet?  

- Hur talar och ser kommunernas ledningar på flyktingmottagandet i deras kommuner? 

- Hur ramas flyktingmottagande in som en potentiell policylösning?   
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Gentemot kvalitativ forskning, och således kvalitativ textanalys, finns en viss kritik. Kritiken 

riktar sig delvis mot att kvalitativ forskning ofta bygger på forskarens egen ”åsikt” om vad som 

är mest relevant och var fokusen bör ligga. När en likadan studie åter ska genomföras av en 

annan oberoende forskare med samma tillvägagångssätt kan det uppstå en svårighet på grund 

av att olika forskare kan välja att fokusera på olika saker. För att undvika detta gäller det att 

problemformuleringen, syftet, frågeställningarna och metoden är tydligt formulerade (Bryman 

2011:368-369). 

4.6.  Tillförlitlighet 

Alan Bryman (2011:49-50) skriver att det viktigt att studiens data erhåller en hög reliabilitet 

samt en hög validitet. 

För att uppnå en hög reliabilitet så handlar det om att studien är pålitlig och att studien är möjlig 

att prövas på nytt med samma tillvägagångssätt och förutsättningar och på så vis uppnå ett så 

snarlikt resultat som möjligt. Desto mer det går att lita på att studien går att upprepa desto högre 

reliabilitet får studien, vid avsaknad av en hög reliabilitet går det att ifrågasätta studiens 

trovärdighet. Denna studie går att upprepa, dock kan resultatet skilja sig beroende på när 

intervjuerna genomförs då det är en nulägesanalys. Om några år, om undersökningen upprepas, 

kan därmed resultatet skilja sig eftersom förutsättningarna i kommunerna kan ha förändrats och 

se helt annorlunda ut om ett par år. Svaren på intervjuguidens frågor kan därmed variera 

beroende på när upprepningen av studien genomförs. I och med att denna studie utgår utifrån 

en kvalitativ metod kan det också finnas svårigheter med att uppnå en hög reliabilitet eftersom 

den kvalitativa forskningen utgår från forskarens egna tolkningar. Det finns därmed en risk för 

feltolkningar, men eftersom denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer så minskar 

risken för feltolkning vilket i sin tur ökar reliabiliteten. Anledningen till att semistrukturerade 

intervjuer minskar risken för feltolkningar är bland annat på grund av att det finns utrymme för 

att ställa följdfrågor som kan förtydliggöra intervjupersonens svar. Det är viktigt att uppgifterna 

hämtade från intervjuerna är pålitliga och korrekt genomförda. Det är också viktigt att den 

inhämtade informationen är transkriberad på ett korrekt sätt annars blir reliabilitet låg. Är 

studiens reliabilitet hög ökar förutsättningarna för att studiens validitet också är hög (Eliasson 

2013:14-16). 

Validitet ämnar till att mäta studiens giltighet. Det handlar om att se till att studien verkligen 

mäter det som är ämnat att mätas. För att uppnå den höga validiteten är det viktigt att tidigt 

förtydliggöra problemformuleringen, syftet och frågeställningen för att verkligen vara säker på 

att det är rätt saker som mäts. Under arbetets gång är det dessutom viktigt att se till att 
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informationen som används är giltig, är studiens information ogiltig så blir trovärdigheten låg. 

Validitetsbegreppet används främst i kvantitativ forskning men är även relevant i den 

kvalitativa forskningen. Validitet inom den kvalitativa forskningen kan bland annat handla om 

att resultatet av studien går att generaliseras till flera andra fall (Eliasson 2013:16-17).  

Det diskuteras ofta hur pass generaliseringsbara intervjustudier kan vara. Det kan ofta 

förekomma en viss kritik gentemot att det finns för få intervjupersoner för att det ska finnas en 

möjlighet till generalisering. Det kan finnas de som hävdar att det är svårt att generalisera 

resultatet från denna studie eftersom det endast har genomförts intervjuer i två kommuner, de 

kan hävda att det inte är säkert att resultat hade blivit detsamma om intervjuerna hade skett i 

andra kommuner. Att det endast har genomförts intervjuer i två kommuner innebär inte att en 

generalisering är omöjlig. Det framkomna resultatet kan i praktiken generaliseras utöver fallen 

som studien har haft fokus på (Kvale & Brinkmann 2014:310). De utvalda kommunerna är inte 

unika, det finns flera kommuner i Sverige som liknar dem vilket innebär att generaliseringar till 

sådana kommuner är möjliga. Det är sannolikt att flera andra kommuner som är i samma 

situation hade känt igen resultatet av denna studie vid läsning. Hade någon velat upprepa 

studien med samma tillvägagångssätt genom att fokusera på andra kommuner så hade resultatet 

troligtvis liknat resultatet ifrån denna studie, dock är det då liknande kommuner som bör 

studeras och inte stora kommuner som kanske visar sig ge ett helt annat resultat då dessa 

kommuner har helt andra förutsättningar och bakgrund. Studien är också generaliserbar ur den 

aspekten att den bidrar till kunskap om hur ett samhällsproblem ramas in, detta skulle kunna 

relateras till hur andra typer av samhällsproblem ramas in i andra fall. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel besvaras studiens analysfrågor utifrån det insamlade materialet med hjälp av 

den valda analysmetoden. Svaren på analysfrågorna varvas med egna tankar och tidigare 

forskning. 

5.1.  Hur benämner och kategoriserar kommunernas ledningar problemet med en 

dalande befolkningsutveckling? 

I Högsby kommun är ledningen mycket medveten om situationen de befinner sig i men 

samtidigt känner de sig inte ensamma, de menar att Högsby kommun inte är unik på något 

sätt när det gäller att ha en negativ befolkningsutveckling utan detta problem finns spritt 

över hela landet. Både kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen benämner 

urbanisering som ett fenomen som inte enbart syns i Sverige utan över hela världen, om hur 

den starka kraften slår hårt mot mindre orter och kommuner. I Ljusnarsbergs är det samma 

tankar som lyder, de benämner också problemet som ett urbaninseringsproblem. Att 

människor väljer att lämna dessa kommuner främst för att studera eller arbeta på en annan 

ort. Tidigare forskning visar just på detta, att det ofta finns en medvetenhet hos den 

kommunala ledningen om problemen de står inför vilket är viktigt för att kunna ta problemet 

på allvar. Den negativa utvecklingen som länge har funnits i dessa kommuner är ett stort 

problem, såhär uttrycker sig kommunstyrelsens ordförande i Högsby kommun om den 

negativa utvecklingen:  

”Det är ett stort problem eftersom alla samhällsfunktioner måste ju liksom 

stramas åt eftersom det blir mindre pengar till förfogande till dom saker som vi måste 

åstadkomma … Så det är ju ingen bra utveckling alls och det är ju inte särskilt roligt att 

styra en kommun där man ständigt behöver minska och dra ner samt göra mindre saker och 

liksom bara satsa mindre. Det är ju inte roligt för någon” (Johansson Evertsson, Stihna 

2016). 

Urbaniseringen slår hårt mot dessa kommuner, fortsätter befolkningen att dala så kommer 

det ge förödande konsekvenser, skolan kommer tvingas rusta ner och äldreomsorgen 

kommer tvingas skära ner på sin service. Det är ett faktum då kommunen inte får tillräckligt 

med skattemedel för att kunna stå för utgifterna om befolkningen minskar med ett stort 

antal, förutsatt att kommunen inte väljer att höja skatten. När kvaliteten på den offentliga 

servicen försämras kan det i sig leda till att ännu fler väljer att lämna kommunen, en sorts 

”dominoeffekt” uppstår. Detta är precis det som Jonas Fjertorp tar upp i sina studier, att 
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urbaniseringen bidrar till att kommunerna får det svårt rent ekonomiskt vilket i sin tur leder 

till en försämrad kommunal service, förutsatt att skatterna och/eller avgifterna höjs, vilket i 

sin tur sedan leder till att ännu fler väljer att flytta från kommunen.  

Samtliga informanter nämner också att urbaniseringen inte är något som de som kommun 

kan förhindra, urbaniseringen har haft en stark kraft ända sedan 1800-talet och det finns 

inga tecken på att urbaniseringsprocessen helt plötsligt skulle upphöra.  

Samtliga informanter ramar in ekonomi som kategori, problemet är primärt en ekonomisk 

fråga. Informanterna nämner de negativa konsekvenserna av urbaniseringens kraft, hur de 

tvingas skära ned på den kommunala servicen. De ekonomiska bekymren är problematiska 

och sätts i första hand. Det har i sig en naturlig förklaring, för fungerar inte ekonomin så 

kan heller inget annat fungera därav hamnar ekonomifrågan givetvis i fokus och andra 

kategorier blir sekundära och i viss mån hamnar de i skymundan. 

5.2.  Hur ser urvalet av problemet ut, vad ses över? 

Båda kommunerna är medvetna om urbaniseringens starka krafter. De är också medvetna 

om att urbaniseringsprocessen inte är något som de egentligen kan göra något åt, 

urbaniseringen är ett faktum och processen kommer att fortsätta. Detta problem prioriteras 

och ses ständigt över av kommunerna, de frågar sig vad som går att göra för att förhindra 

en så pass stark negativ utveckling. Kommunerna berättar att det behöver ses över vad 

kommun har att erbjuda, kommunerna måste kunna erbjuda så mycket som är möjligt till 

sin befolkning för att få dem att vilja stanna kvar. Kommunerna är medvetna om att de inte 

kan erbjuda högre utbildningsmöjligheter, samma nöjesliv med mera som finns i storstäder 

utan dessa mindre kommuner har istället annat att erbjuda, kommunstyrelsens ordförande i 

Ljusnarsbergs kommun berättar vidare:  

”Vi kan aldrig konkurrera med större städer om utbudet av affärer, nöjesliv eller 

sådana saker utan vad vi kan konkurrera med är billigt boende, natur, lugnet liksom, en 

bra uppväxtmiljö för barn helt enkelt” (Johansson, Ewa-Leena 2016). 

Båda kommuner ser även över sin profilering som mindre kommun. Kommunchefen 

berättar om att Högsby kommun allt mer profilerar sig som en pendlingskommun: 

”Kommunen har blivit mer och mer en pendlingskommun, alltså de som bor här 

pendlar, hälften av de som bor här pendlar ju till arbeten i andra kommuner. Men samtidigt 
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väljer man ändå att bo kvar och det beror väl på någon sorts trivselfaktor” (Johansson, 

Anders 2016). 

Även i Ljusnarsbergs kommun ses profileringen över att vara en pendlingskommun då 

kommunens största ort, Kopparberg, ligger relativt nära både Örebro och Borlänge med 

cirka en timmes tågfärd i båda riktningarna. Människorna som pendlar från kommunen 

stannar kvar trots att de inte arbetar inom kommunen vilket likt i Högsby tyder på en 

trivselfaktor. Kommunchefen i Ljusnarsbergs kommun berättar: 

”Som det är idag är det nästan dubbelt så många som pendlar till jobb i andra 

kommuner och samtidigt bor i Kopparberg. Det vill man behålla, att de kan bo kvar, folk 

trivs här uppe” (Wallströmer, Bo 2016). 

Som sagt kommer urbaniseringen att fortsätta och människor kommer fortsätta lämna dessa 

kommuner för att exempelvis utbilda sig. Men har kommunerna mycket att erbjuda så finns 

där möjligheten till att locka tillbaka dessa människor som väljer att flytta för att studera 

när de är klara med sina utbildningar, antingen för att arbeta där, alternativt bo där och 

samtidigt pendla till närliggande kommuner. Dock kräver det att kommunikationerna är väl 

fungerande med korta pendlingstider. Har de som flyttar en positiv bild av hemkommunen 

så ökar också chansen till att dessa människor väljer att återvända. Men för att vara realistisk 

så kommer antagligen majoriteten av de som lämnat kommunen en gång inte att återvända 

just på grund av urbaniseringen men lyckas kommunen locka tillbaka några så är ändå 

mycket vunnet.  

Det som ses över ytterligare är just vad som måste genomföras för att undvika de negativa, 

rent ekonomiska, konsekvenserna av en dalande befolkningsutveckling. Kommunerna 

måste arbeta för att anpassa den kommunala servicen utefter befolkningsmängden vilket 

betyder att om befolkningen minskar så måste även utgifterna minska eftersom intäkterna 

inte blir lika höga som tidigare, då förutsatt att kommunerna inte höjer skatten. Utan en 

anpassning av den kommunala servicen utefter befolkningsmängd riskerar kommunerna att 

hamna i en negativ ekonomisk sits vilket i sin tur blir väldigt problematiskt. Just denna typ 

av anpassning är något som Josefina Syssner förslog i sin forskning, att kommuner bör 

utveckla en lokal anpassningspolitik för att bemöta det krympande befolkningstalet annars 

kommer det i framtiden uppstå mycket allvarliga problem för kommunerna. 
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5.3. Hur talar de om problemet? 

Båda kommunernas ledning ser allvarligt på problemet med den negativa 

befolkningsutvecklingen, genererat av urbaniseringens krafter. Problemet är en högt 

prioriterad fråga och har varit det under en lång period, den negativa utvecklingen har trots 

allt funnits ända sedan 1960-talet. Kommuncheferna i respektive kommun talar om att en 

stor orsak till problemet är att de har förlorat massvis med företag. Ljusnarsbergs kommun 

hade exempelvis stora industrier, så som SKF, men de flesta av dessa företag lades ner 

vilket bidrog till att många var tvungna att flytta för att kunna livnära sig på annan ort. 

Kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsbergs kommun talar även om globaliseringen som 

en orsak till problemet, folk är idag mer rörliga och Ljusnarsbergs kommun har för långa 

avstånd till en ”tillväxtmotor” i form av en stor stad. Samtidigt som flera flyttar från 

kommunerna för att studera eller arbeta är det fler äldre som dör än antalet barn som föds, 

födelsenettot blir därmed negativt samtidigt som befolkningen är åldrande vilket i sin tur 

leder till att befolkningsmängden minskar ytterligare.  

Kommunernas ledningar har accepterat att utvecklingen ser ut som den gör och de förväntar 

sig att minskningen av befolkningen kommer att fortsätta. I Högsby kommun har 

kommunen bestämt sig för att tillämpa en anpassningsstrategi, en strategi som går ut på att 

räkna med att befolkningen minskar varje år med ett visst antal personer och efter det 

anpassa kommunens budget vilket också Syssner föreslog i sina tidigare studier att mindre 

kommuner bör göra för att klara sig rent ekonomiskt.   

I Ljusnarsbergs kommun berättar kommunchefen att befolkningsmängden troligtvis 

kommer att fortsätta minska men inte i samma stora omfattning som tidigare. Det finns det 

ju såklart en naturlig förklaring till, finns de färre människor så är ju det totala antalet som 

flyttar färre. Kommunchefen talar även mycket om att det helt beror på hur 

flyktingströmmarna kommer se ut, om de kommer öka eller minska allt eftersom. Sedan 

beror det lite på hur det går för fabrikerna som finns kvar. Kommunens största privata 

arbetsgivare, Kopparbergs bryggeri, går bra men det skulle få förödande konsekvenser för 

kommunen om det lades ner alternativt flyttade sin verksamhet. I Ljusnarsbergs kommun 

räknar de som nämnt inte med att befolkningen kommer att öka så de känner att de inte vill 

börja anpassa budgeten innan de ser vart utvecklingen tar vägen. Jag ser dock viss 

problematik med att vänta och se vart utvecklingen tar vägen, hur länge är tanken att vänta 

för att se? Som jag ser det är det viktigt för kommunen att ha en så tydlig plan och strategi 

som möjligt för att vara så pass förberedd för framtiden som det går. 
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5.4.  Hur talar och ser kommunernas ledningar på flyktingmottagandet i deras 

kommuner? 

 Båda kommunerna har sedan länge haft en dalande befolkningsutveckling men de senaste 

åren har utvecklingen varit annorlunda, den har varit positiv. Företrädarna för respektive 

kommun menar att det är flyktingmottagandet som har genererat den positiva utvecklingen 

helt och hållet. Födelsenettot är fortfarande negativt samtidigt som invandringen och 

flyktingmottagandet förhållandevis är högt. Att utvecklingen blivit positiv ser båda 

kommunerna mycket optimistiskt på. I Högsby kommun har flyktingmottagandet, från 

kommunens, sida genererat en mycket glädjande bild för hela kommunen, kommunchefen 

berättar: 

 ”Den här befolkningsminskningen som vi har gått igenom så länge är påfrestande 

och när det börjar gå uppåt så känns det, det blir en framtidstro, en positiv anda i hela 

kommunen” (Johansson, Anders 2016). 

Högsby kommun är tillbaka på 2009 års befolkningssiffror och att befolkningsmängden 

återigen har ökat ger ”ringar på vattnet”. Invandringen har alltså gett en effekt av att 

befolkningsminskningen tillfälligt har avstannat vilket statsvetaren Petter Hojem skrivit om 

i sin forskning, utan invandringen hade utvecklingen inte alls varit positiv för kommunen.  

På grund av uppgången planeras byggen, det genomförs rekryteringar av personal, de 

kommunala verksamheterna utvecklas med mera. I båda kommunerna har flykting-

mottagandet bidragit till flera positiva följder, utöver att befolkningsmängden har ökat och 

allt vad det innebär, har även kommunerna berikats med nya serviceföretag och 

restauranger, livsmedelsbutikerna har dessutom fått ett större kundunderlag vilket har 

räddat dem från nedläggning. Kommunerna har fått mer liv i sig vilket bidragit till en 

framtidstro hos kommunernas invånare vilket är oerhört viktigt, utan en framtidstro vill 

troligtvis knappt någon bo kvar. När en kommuns befolkningsmängd ökar så ökar samtidigt 

chansen att fler företag vill etablera sig i kommunen eftersom företag idag placeras där 

människorna finns. Skapas nya företag blir behovet av arbetare större vilket i sin tur gör det 

möjligt för kommunen att växa ytterligare. 

För att kunna få ett positivt resultat av flyktingmottagandet ur ett långsiktigt perspektiv 

gäller det att kommunen lyckas få de som kommit till kommunen att vilja stanna kvar efter 

eventuellt beviljat uppehållstillstånd. Detta är en viktig uppgift för båda kommunerna, för 

stannar de inte kvar och befolkningsmängden åter igen börjar minska så kommer det 

generera lägre skatteintäkter, och nedskärningar inom den kommunala servicen blir ett 



26 
 

måste. För att öka chanserna för att få de som kommit att vilja stanna kvar gäller det att 

kommunen integrerar de nyanlända på ett bra sätt, lyckas få in dem i arbete eller praktik, 

hjälpa dem med att finna en bostad med mera. Det krävs alltså ett flertal olika satsningar 

från kommunernas sida och i detta fall ligger Högsby kommun lite i framkant jämfört med 

Ljusnarsbergs kommun. I Högsby kommun har det anställts både en integrationssamordnare 

och en arbetsmarknadsstrateg som ska arbeta med just sådana frågor. Det finns även planer 

på bostadsbyggen, främst i centralorten Högsby, mitt i samhället istället för att bygga 

boende avsides och på så vis bidra till en boendesegregation.  I Ljusnarsberg vill ledningen 

hellre avvakta med att bygga bostäder, det har dock en förklaring. Kommunchefen berättar 

att de på 1980-talet byggde flera bostäder på uppmaning av staten och fick 

räntesubventioner, men bara några år senare togs subventionerna bort vilket slog hårt emot 

Ljusnarsbergs kommun och kommunen gick näst intill i konkurs då kommunen inte ens 

kunde betala ut löner till de kommunanställda. I och med det finns en förståelse för att de 

är mer försiktiga med bostadssatsningar. Att lösa bostadsfrågan är dock primärt en nationell 

fråga, kommunerna behöver stöd från staten för att kunna lösa det. Utöver satsningar på 

bostäder genomför båda kommuner satsningar på arbeten där de försöker skapa 

praktikplatser på så väl kommunala arbetsplatser som hos privata företag. I Ljusnarsbergs 

kommun har det exempelvis snart färdigutbildats två nya brandmän bland de nyanlända och 

Högsby kommun har fixat praktikplatser på bland annat grannkommunernas starka 

industrier. Vidare om integrationen talar båda kommunerna om vikten av de ideella 

föreningarnas, i form av exempelvis fotbollsklubbar, betydelse. Dessa föreningar har enligt 

kommunchefen i Högsby en stark betydelse, de bidrar till integrationen och får de nyanlända 

som engagerar sig i föreningarna att känna sig behövda. Högsby kommun kommer 

dessutom kanske börja stödja de föreningar som främjar integrationen ekonomiskt.  

Båda kommunerna är medvetna, och talar om att det också finns utmaningar med ett så pass 

högt flyktingmottagande. Allra största utmaningen är givetvis att få människor som anlänt 

till kommunen att vilja stanna kvar. Integrationen är en annan utmaning, att kunna integrera 

dem på bästa möjliga vis, lära dem språket med mera. Sedan finns det flera utmaningar ur 

ett rent nationellt perspektiv, arbetslösheten och bostadsbristen är ett faktum i Sverige. Det 

är dock viktigt att ta i beaktning att detta inte är ett större problem i dessa mindre kommuner, 

det finns bostäder i båda kommunerna och satsningar genomförs. Angående arbetslösheten 

så är det i dessa kommuner snarare en brist på arbetare. Befolkningen är åldrande och fler 

går i pension än antalet som börjar arbeta, det finns ett stort behov av arbetare som kan ta 
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hand om de äldre, det finns ett behov av tandläkare, sjuksköterskor etcetera. I och med 

flyktingmottagandet så ökar också behovet av arbetare i form av socialarbetare, tjänstemän 

och lärare. Så att istället för att flyktingmottagandet bidrar till högre arbetslöshet är det 

snarare tvärt om i dessa mindre kommuner, mottagandet skapar ett behov av arbetare. Petter 

Hojem har också skrivit om detta i sina studier, utan invandringen finns det ingen som kan 

ta ersätta de som går i pension, heller ingen som kan ta hand om de som går i pension vilket 

i framtiden blir ett mycket stort problem. 

5.5.  Hur ramas flyktingmottagande in som potentiell policylösning? 

Kommunernas förhållandevis höga flyktingmottagande har bidragit till att befolknings-

mängden för första gången på cirka 20 år återigen har ökat. Men kommer ökningen 

fortsätta? Kan flyktingmottagandet ramas in som en potentiell policylösning på problemet 

med den negativa befolkningsutvecklingen? 

Båda kommunerna har varit med om en liknande situation förr. Befolkningsutvecklingen 

var under en lång tid dalande men i samband med kriget på Balkanhalvön under 1990-talet 

så blev det en uppgång av befolkningsmängden i båda kommunerna, mellan åren 1993 och 

1994 ökade Högsby kommun med cirka 300 invånare. Denna uppgång höll dock inte i sig 

under en längre period utan utvecklingen återgick senare till att vara negativ. Den stora 

skillnaden mellan då och nu är dock att kriget på Balkanhalvön, efter Jugoslaviens 

upplösning, inte pågick under en lika lång period och antalet flyktingar var inte i närheten 

av den nuvarande mängden.  

Om flyktingmottagandet skulle vara en policylösning är i dagsläget omöjligt att avgöra, det 

är något framtiden får påvisa vilket också båda kommunerna påpekar. Däremot går det att 

rama in det som en potentiell policylösning. För lyckas kommunerna få de som anlänt till 

kommunerna att stanna och de i sin tur föder barn, tar dit anhöriga med mera finns 

möjligheten till att befolkningsmängden ökar. Dock bör det beaktas att det förmodligen 

kommer anlända färre flyktingar till Sverige de kommande åren i och med att Sverige har 

planer på att anpassa sig till EU:s miniminivå i flyktingmottagande.  Samtidigt är det också 

viktigt att beakta att urbaniseringen kommer att fortsätta, urbaniseringens krafter ska inte 

underskattas. Troligtvis kommer en majoritet av de som får uppehållstillstånd att söka sig 

till större orter med fler möjligheter, där skiljer sig inte före detta flyktingar från de som är 

födda i Sverige och i de aktuella kommunerna. Varken i Högsby- eller Ljusnarsbergs 

kommun ramar de in flyktingmottagandet som den givna lösningen på problemet, de räknar 
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med att befolkningen kommer att fortsätta minska men samtidigt ser båda kommunerna en 

potentiell lösning i och med det finns så pass enorma möjligheter med flyktingmottagandet.   

Trots att urbaniseringen kommer fortsätta och befolkningsutvecklingen troligtvis kommer 

återgå till att vara negativa så betyder det inte att flyktingmottagandet inte har gjort ett 

avtryck. Flyktingmottagandet har hindrat utvecklingen från att vara så pass drastisk som 

den har varit. Mottagandet av flyktingar har skapat en framtidstro för kommunerna då det 

har förhindrat skolor från att läggas ner, förhindrat nedskärningar inom äldreomsorgen med 

mera. I Ljusnarsbergs kommun förväntar de sig inte att flyktingmottagandet kommer leda 

till att kommunen fortsätter öka sin befolkning men däremot har de förhoppningar om att 

mottagandet av flyktingar har stabiliserat befolkningsutvecklingen så att de slipper skära 

ner på den kommunala servicen. För att just kunna stabilisera befolkningsmängden 

alternativt öka den är det en förutsättning att det vågas genomföras olika satsningar i form 

av att exempelvis bygga bostäder, prioritera integrationen och så vidare. Sedan återstår det 

att se hur Sveriges framtida flyktingmottagande kommer att se ut.  

Som nämnt i teorin kan olika individer rama in en och samma situation på flera olika sätt 

vilket så även fallet är i denna situation. Många människor ramar in flyktingmottagandet 

som en enda stor utmaning medan andra, som dessa två kommuners ledningar, ramar in 

situationen som en möjlighet. När människor ramar in flyktingmottagandet som en enda 

stor utmaning exkluderar de samtidigt andra synsätt, möjligheterna hamnar helt i 

skymundan. Genom att nationellt även rama in och visa på möjligheterna, istället för att 

enbart fokusera på utmaningarna, som flyktingmottagandet genererar så hade förmodligen 

bilden av flyktingmottagandet blivit allt positivare vilket i sin tur skulle skapa enorma 

möjligheter för landet i sin helhet. 
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6. SLUTSATSER 

I både Högsby- och Ljusnarsbergs kommun finns en medvetenhet om problemet de har, 

problemet med en negativ befolkningsutveckling. Denna negativa utveckling har pågått ända 

sedan 1960-talet, det vill säga i över 50 år. Att en kommun ofta är medveten om problemen de 

står inför är, som Josefina Syssners forskning visar, vanligt förekommande.  

Utmaningarna som kommunerna har haft med den dalande befolkningsutvecklingen ser båda 

kommunerna som mycket problematiska och allvarliga, inte minst inramat gentemot ett 

ekonomiskt perspektiv. En negativ befolkningsutveckling genererar, som Jonas Fjertorps 

studier visar, ett lägre skatteunderlag för kommunerna vilket i sin tur resulterar i att 

kommunerna blir tvingade att skära ner på den kommunala servicen vilket kan yttra sig i att 

skolor stängs eller genom nedskärningar inom äldreomsorgen. För att detta inte ska inträffa har 

kommunerna, som Petter Hojem skriver, ett behov av flyktingmottagande.  

Den negativa utvecklingen i kommunerna har dock vänt de senaste åren och blivit positiv, helt 

på grund av det förhållandevis höga flyktingmottagandet. Båda kommunerna ser enorma 

möjligheter med flyktingmottagandet, det har skapats en framtidstro hos dessa kommuner. 

Flyktingmottagandet har exempelvis bidragit till att skolor har räddats från nedläggning, 

mottagandet har gett livsmedelsaffärer ett större kundunderlag vilket har förhindrat konkurser, 

mottagandet av flyktingar har även genererat fler arbetstillfällen i form av fler lärare och 

tjänstemän. Båda kommunerna har även haft problem med att befolkningen är åldrande, vilket 

bidrar till att det är fler som går i pension än antalet som börjar arbeta. Flyktingmottagandet har 

helt förhindrat det potentiella framtida problemet med en arbetsbrist. 

Båda kommunerna är överens om att flyktingmottagandet inte är en långsiktig policylösning på 

det problem som är genererat av urbaniseringen. Urbaniseringen är en process som garanterat 

kommer att fortlöpa. Människor, oavsett om det är före detta flyktingar eller människor som är 

födda i kommunerna, kommer att söka sig till större kommuner där möjligheterna är fler. Dock 

ser båda kommunerna enorma möjligheter med mottagandet och i teorin är det en potentiell 

lösning på problemet. Lyckas kommunerna med att få tillräckligt många människor att stanna 

kvar i kommunerna efter eventuellt beviljat uppehållstillstånd så kan det antingen leda till att 

befolkningsmängden fortsätter att öka, alternativt att befolkningsmängden stabiliseras, vilket i 

sin tur räddar kommunerna från att börja med nedskärningar av de kommunala verksamheterna.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Att kommunernas ledning inte såg flyktingmottagandet som en lösning på urbaniserings-

problemet var väntat, det är näst intill omöjligt att säga att mottagandet av flyktingar skulle vara 

en lösning på den stora utmaningen. Det är något framtiden istället får påvisa. Däremot var det 

intressant att se den stora betydelsen som flyktingmottagandet faktiskt har haft för dessa 

kommuner, att det gett kommunerna en framtidstro, att skolor har räddats från nedläggning, att 

de kommunala verksamheterna har utvecklats med mera. Det kan tyckas märkligt att det endast 

är, ur ett nationellt perspektiv, alla de utmaningar som finns som dominerar dagens debatt när 

det faktiskt visar sig att det finns flera möjligheter med mottagandet av flyktingar och då inte 

minst för just dessa mindre kommuner med urbaninseringsproblem. Men det är som tidigare 

nämnt i uppsatsen, ramar en person in flyktingmottagandet som ett stort problem blir det svårt 

att se bortom inramningen, de andra aspekterna hamnar i skymundan. 

Flyktingmottagandet ska inte ses som en given lösning på problemet med en dalande 

befolkningsutveckling, men det bör ses som en potentiell lösning. Lyckas kommunerna med att 

få människor som fått uppehållstillstånd att stanna kvar så kommer det ge ett positivt utslag på 

befolkningsmängden i kommunerna. Detta är dock ingen enkel uppgift överhuvudtaget utan det 

är enorm utmaning. För att uppnå detta krävs det flera satsningar, både på integrationen så väl 

som på arbeten och på bostäder. Dessa satsningar är dock en stor kostnadsfråga för 

kommunerna vilket behöver ses över i respektive kommun, men på ett sätt går det att se det 

som en sorts investering för framtiden och då kan kostnaden kanske vara värt det. 

Metoden som användes för denna studie fungerade överlag väl. Att intervjuerna var av 

semistrukturerad form var välbehövligt då det förekom en hel del följdfrågor under 

intervjuerna, både för att förtydliggöra svaren och för att utveckla dem. Vid analysen var teorin 

användbar för att på ett tydligt sett förstå hur ledningarna i kommunerna ramade in problemet 

och situationen. Den kvalitativa textanalysen som användes i analysen med tillhörande 

analysfrågor var en bra metod eftersom det blev väldigt tydligt vad som skulle tas med, det 

genererade dessutom ett tydligare analyskapitel för läsaren.  

Fallen i denna studie var två kommuner som befann sig i en liknande sits. Valen av fall hade 

kunnat se annorlunda ut, det hade även varit intressant att studera en kommun som inte menar 

på att flyktingmottagandet är övervägande positivt, att istället studera en kommun där det anses 

att mottagandet av flyktingar näst intill enbart genererar problem och utmaningar. Inom de 

valda kommunerna intervjuades också endast företrädaren för det ledande partiet. Det skulle 
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kunna vara intressant att även intervjua oppositionspartierna för att se om bilden av både 

urbaniseringsproblemet och flyktingmottagandet skiljer sig åt, de olika partierna hade kanske 

ramat in problemet och situationen på helt olika vis.  

Denna studie skulle kunna studeras vidare ytterliga på flera olika vis utöver valet av fall. 

Eftersom urbaninseringsproblemet inte är unikt för Sverige så hade det även varit intressant att 

undersöka hur det ser ut på andra ställen i världen. Hur ser det exempelvis ut i mindre orter i 

Tyskland som även de likt Sverige har tagit emot en relativt stor mängd asylsökande de senaste 

åren? Sedan finns det givetvis ett flertal utmaningar med ett högt flyktingmottagande, sådana 

utmaningar som just dominerar dagens debatt. Det hade i och med det varit intressant att ställa 

utmaningarna mot möjligheterna och dra större jämförelser och verkligen se hur ett högt 

flyktingmottagande påverkar en mindre kommun. 

Kring just urbanisering finns det väldigt mycket forskning och det finns även en del om 

flyktingmottagande. Det finns flera tankar om vad som behöver göras för att just förhindra och 

motarbeta urbaniseringens krafter. Petter Hojem skriver om att kommuner som avbefolkas är i 

behov av invandring för att lyckas överleva, denna studie har genom intervjuer med kommuners 

ledningar stärkt teorin. Denna studie visar på två exempel där kommunerna faktiskt lyckats 

vända den negativa trenden, i alla fall för tillfället, genom att ta emot ett högt antal flyktingar. 

Utan flyktingmottagandet hade skolor fått läggas ner och det hade genomförts nedskärningar 

inom den kommunala servicen, det skulle också i framtiden uppstått en arbetsbrist i dessa 

kommuner. Denna studie går att ses som en grund för fortsatt forskning för att se hur invandring 

och flyktingmottagande kan motverka de problem som urbaniseringen ger mindre kommuner.   
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BILAGOR 

Under bilagor finns de fullständiga intervjuguiderna för respektive kommun. Bilaga 1 visar 

intervjuguiden för Högsby kommun och bilaga 2 visar intervjuguiden för Ljusnarsbergs 

kommun. 

BILAGA 1: Intervjuguide – Högsby kommun 

1.  Högsby kommun har sedan 1960-talet haft en negativ befolkningsutveckling med vissa 

år som undantag, exempelvis de två senaste åren. Hur ser ni från er sida på denna 

negativa utveckling som Högsby har haft?  

 

2. Ser ni några mönster på varför människor väljer att flytta ifrån kommunen? 

 

3. Både 2014 och 2015 var positiva år för kommunen, vad tror ni att det beror på? 

 

4. Hur ser ni på den framtida befolkningsutvecklingen i kommunen, räknar ni med att 

befolkningsutvecklingen kommer fortsätta öka även nästa och kommande år? 

 

5. Rent konkret, hur kommer ni att arbeta för att upprätthålla den positiva ökningen, har ni 

några strategier? 

 

6. Under de senaste åren, och inte minst förra året, kom det många flyktingar till Sverige i 

förhållande till tidigare år, vilka utmaningar ställs kommunen inför med ett större 

flyktingmottagande? 

 

7. Vilka möjligheter ser ni med flyktingmottagandet för kommunen? 

 

8. Immigranter tenderar till att flytta till större orter, vad tror du krävs för att få människor 

att vilja stanna kvar i kommunen efter exempelvis beviljad asyl, hur arbetar ni med det? 

  



36 
 

BILAGA 2: Intervjuguide – Ljusnarsbergs kommun 

1. Ljusnarsbergs kommun har sedan 1960-talet haft en negativ befolkningsutveckling med 

vissa år som undantag, exempelvis de tre senaste åren. Hur ser ni från er sida på denna 

negativa utveckling som Ljusnarsberg har haft?  

 

2. Ser ni några mönster på varför människor väljer att flytta ifrån kommunen? 

 

3. De tre senaste åren har varit positiva år för kommunen, vad tror ni att det beror på? 

 

4. Hur ser ni på den framtida befolkningsutvecklingen i kommunen, räknar ni med att 

befolkningsutvecklingen kommer fortsätta öka även nästa och kommande år? 

 

5. Rent konkret, hur kommer ni att arbeta för att upprätthålla den positiva ökningen, har ni 

några strategier? 

 

6. Under de senaste åren, och inte minst förra året, kom det många flyktingar till Sverige i 

förhållande till tidigare år, vilka utmaningar ställs kommunen inför med ett större 

flyktingmottagande? 

 

7. Vilka möjligheter ser ni med flyktingmottagandet för kommunen? 

 

8. Immigranter tenderar till att flytta till större orter, vad tror du krävs för att få människor 

att vilja stanna kvar i kommunen efter exempelvis beviljad asyl, hur arbetar ni med det?  

  

 


