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ABSTRACT 

Wikman, E. 2018. Det är hit man kommer när man kommer hem – hur tre hälsingekommuner i sina översiktsplaner 

behandlar återflyttning. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 
Avfolkning är ett problem för många landsbygdskommuner och de försöker mer eller mindre aktivt göra 

något åt det. I den här uppsatsen har en textanalys gjorts av tre hälsingekommuners översiktsplaner med syfte att 

undersöka vad kommunerna gör för att främja återflyttning för att minska avfolkningen. De tre kommunerna som 

valts ut är Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn, kommunerna har en historik av att samarbeta med varandra inom 

olika områden och tillhör samma arbetsmarknadsregion, men de har olika förutsättningar när det gäller pendling 

och bostäder. Kommunernas översiktsplaner delades upp i fyra teman, 1 boende, 2 service, 3 arbete och utbildning 

samt 4 infrastruktur och kommunikation. Dessa fyra teman användes sedan som utgångspunkt för analysen av 

översiktsplanerna och för att se om kommunerna ser återflyttning som ett alternativ för att lösa problemet med 

avfolkning. Kommunerna hade likartade lösningar på problemet. Alla kommunerna vill använda sin vackra miljö 

för att locka människor att flytta till dem och kommunerna vill förbättra pendlingsmöjligheterna för att göra det 

möjligt för fler människor att bo i kommunerna. Men ingen av kommunerna presenterar någon strategi för att 

främja återflyttning. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

 

När jag korsat varje öken, när jag seglat alla hav då kommer, ja då kommer jag tillbaks  

Jag ska aldrig nå’nsin glömma att det vackraste som finns är när kvällen lugnt och stilla sveper in till sången 

av en Hälsingevind (Persson, 2000) 

Det är här man känner vars stigarna går och man vet vem som är släkt med vem det här man vet var gäddorna 

står ja det är hit man kommer när man kommer hem du vet ja det är hit man kommer när man kommer hem 

(Eriksson, 1984) 

Båda dessa låttexter visar på känslan av att komma hem igen efter att ha varit borta en period. 

De försöker förklara en känsla av tillhörighet och kärlek till en plats som gör att människor 

väljer att återvända till den plats de ser som hemma.  

Denna uppsats undersöker hur landsbygdskommuner ser på återflyttare och om de i sina 

översiktsplaner tar någon hänsyn till återflyttare och deras möjligheter att flytta tillbaka till 

kommunen. Urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden började i samband med den 

industriella revolutionen och i takt med att jordbruket effektiviserade blev fler människor 

tillgängliga för arbete inom industrierna, vilket också fler sökte sig till. Fram till tidigt 1900-tal 

bodde det mer människor på landsbygden än i Sveriges städer (SCB, 2015a). Någonstans runt 

1930-talet ligger brytpunkten där det bor lika många människor på landsbygden som i städerna. 

Efter detta har städernas invånare bara ökat medan landsbygdens befolkning har minskat. Idag 

är det cirka 85 % som bor i städerna. De senaste åren har inte tillväxten skett enbart på grund 

av att människor lämnar landsbygden för att bo i städer utan även genom naturlig tillväxt. Men 

urbaniseringen har lett till en skev demografi då landsbygdskommunerna har fler äldre invånare 

än yngre vilket skapar en tyngre försörjningsbörda för de som är i arbetsför ålder (SCB, 2012, 

s.1–2). En åldrande befolkning på landsbygden är en trend som tros fortsätta samtidigt som 

andelen yngre än 20 år kommer att minska. 

Översiktsplan är något som alla kommuner är skyldiga att ha (Riksdagen, 2018). I 

översiktsplanen ska inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling finnas, en 

översiktsplan är dock inte bindande. Översiktsplanen kan ses som en förklaring av kommunens 

avsikter för framtiden med en konsekvensanalys (Boverket, 2018). Vart fjärde år måste 

översiktsplanen ses över så att den fortfarande är aktuell och kommunen måste ta ställning om 

de måste göra en ny eller kan behålla befintliga översiktsplan i fyra år till. I översiktsplanen ska 

det framgå var kommunen anser att det går att bygga, var vägar och cykelbanor ska finnas, var 

grönområden och rekreationsområden ska finnas, hur risker ska hanteras när det gäller bland 

annat buller och översvämningar. Hela kommunens yta ska finnas representerad i 

översiktsplanen, även om vissa områden kan ha en fördjupad översiktsplan, vilket ofta tätorter 

har. 

Anledningen till valet av Hälsingland och dess kommuner är att Hälsingland kan ses som 

ett mellansvenskt bakland, där hur det än faller in i olika indelningar alltid är i utkanten och 

riskerar att glömmas bort. Hälsingland ligger mellan stadsregioner och trots att det inte är 

särskilt långt till mellanstora städer eller till Stockholm, är Hälsingland i alla fall en region som 

hamnar långt bort. Dessutom ligger Hälsingland i Norrland men blir ofta bortglömt när 

Norrlandsproblematik diskuteras, lika så blir Hälsingland bortglömt när Mellansveriges 

svårigheter diskuteras. Hälsingland faller ofta mellan stolarna i olika regionsdiskussioner på 
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grund av att det ligger för långt norrut för att räknas till Mellansverige och för långt söderut för 

att räknas som Norrland. Som det är nu tillhör Hälsingland Gävleborgs län och Gävleborgs län 

ingår i samma region som Uppland när det gäller sjukvård och polis, det vill säga att när det 

gäller större polisinsatser eller avancerad sjukvård kommer polis eller sjukvården i Uppsala att 

bli inkopplade. Då är Hälsingland långt borta om det är något akut som händer och polis eller 

sjukvård behövs.  

I uppsatsen har jag läst Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuners översiktsplaner. 

Dessa kommuner är utvalda för att de har olika mängd invånare, men de har en gemensam 

arbetsmarknad, de har en liknande befolkningssammansättning med färre unga och fler äldre 

invånare. Kommunerna har ett antal samarbeten i vad som brukar kallas för OBS-regionen 

bland annat i en kulturskola (Ovanåkers kommun, 2018a) och gemensam 

kvinnofridsamordnare (Region Gävleborg, 2017). Kommunernas översiktsplaner är olika 

gamla och bör därför ha olika synsätt på hur kommunerna ska kunna göra sig attraktiva för 

återflyttare. Söderhamn är den kommun som har den äldsta översiktsplanen, antagen 2006, och 

Ovanåker har den översiktsplaner som är senast antagen, 2017.  

Alla tre utvalda kommuner är av Jordbruksverket (2015) klassificerade som 

landsbygdskommuner. Det vill säga de har en befolkningstäthet på minimum fem invånare per 

kvadratkilometer, men kommunerna har mindre än 30 000 invånare. De största tätorterna i 

kommunerna har inte heller 25 000 invånare. De två senare måtten är de mått som varav minst 

det ena måste vara uppfyllt för att kommunen ska klassas som stadsområde. Även 

Tillväxtverket (2018) har olika indelningar av Sveriges kommuner och i dessa två klassas 

Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn som landsbygdskommuner och som landsbygdskommuner 

avlägset belägna. Definitionen i den första, enklare definitionen är att i en landsbygdskommun 

bor minst 50% av kommunens invånare i rurala områden. I den andra mer avancerade 

definitionen att mer än 50% av kommunens invånare bor i rurala områden och att mindre än 

50% av invånarna har 45 minuters bilfärd till en tätort med minimum 50 000 invånare. En tredje 

variant på kommunindelningar bidrar Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2016 s.26) med, 

där definieras landsbygdskommuner som mindre kommuner där invånarna har ett större avstånd 

till större tätorter och som dessutom har låg in- och utpendling. Den största tätorten i kommunen 

får inte ha mer än 15 000 invånare. Vilket också det stämmer in på de kommuner som valts. 

Dessutom har de utvalda kommunerna en negativ eller oförändrad befolkningsutveckling sett 

över en tioårsperiod.  

Det finns flera åtgärder som landsbygdskommuner skulle kunna tänkas satsa på för att öka 

sin befolkning. Bland annat genom att få de som i och med den stora flyktingströmmen 2015 

blev utplacerade i olika kommuner att stanna kvar i kommunen istället för att söka sig vidare. 

Ett annat tänkbart område att analysera i uppsatsen är hur kommunerna skulle kunna göra för 

att få de ungdomar som bor i kommunen att stanna kvar istället för att flytta. Ett tredje tänkbart 

område att studera är hur kommunerna gör för att locka tillbaka personer som lämnat 

kommunen på grund av studier eller arbete. Det tredje alternativet är det som har analyserats i 

denna uppsats med hjälp av kommunernas översiktsplaner. I uppsatsen definieras återflyttare 

som en person som bott i kommunen tidigare som flyttar tillbaka efter att ha bott i en annan 

kommun under några år. 
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Enligt Huggins (2014, s.14 & 23) är återflyttning som fenomen ett forskningsområde som inte 

är alltför utforskat, det är vanligt att utökade flyttningsteorier används för att förstå 

återflyttningen. Vanliga teorier att använda är push-pullfaktorer och place attachment, vilka är 

de teorier som jag går närmare in på i teorikapitlet. Vidare menar Huggins (2014, s.19) att 

många tror när de först lämnar sitt hemland1 att de ska återvända till den någon gång. För att 

förstå varför människor återvänder eller inte är det viktigt att veta vad ”hemma” är och vad de 

har lämnat. Hemma är inte nödvändigtvis enbart en plats utan det kan även var personerna som 

är på platsen som bidrar starkt till att en plats känns som hemma. Även Niedomsyl och Amcoff 

(2011, s.656) skriver att det är lite forskat om återflyttning och i deras studie var det en fjärdedel 

av urvalet som klassades som återflyttare. Rérat (2014, s.71) skriver att även om det forskats 

om ungdomars flyttar efter examen finns det inte några tillfredställande sätt att förklara varför 

en del ungdomar väljer att återvända efter avslutad utbildning.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att se hur kommuner hanterar landsbygdens avfolkningsproblematik med 

fokus på återflyttare. Det ska göras genom att undersöka hur kommunernas översiktsplaner 

framställer återflyttning och återflyttare. Genom dessa framställningar går det att se hur 

kommunerna förstår återflyttning, en förståelse som i förlängningen styr hur de arbetar 

återflyttning som en lösning på avfolkningsproblematiken. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur definieras återflyttning i de utvalda kommunernas översiktsplaner? 

Hur framställer kommunerna sig för att locka människor att flytta dit eller stanna kvar? 

 

1.4 Metod 

Textanalys är ett sätt att systematiskt läsa en text, ett sätt att urskilja och undersöka olika delar 

av texten (Bergström & Boréus, 2005, s.18). För att kunna analysera texten på ett bra sätt är det 

viktigt att konkretisera sin frågeställning ytterligare för att veta vad i texten som är viktigt att ta 

reda på (Esaiasson m. fl., 2004, s.238–239). Textanalysen ska inte vara en sammanfattning av 

texten utan den ska förklara underliggande saker, som kan påvisas genom exempelvis ordval 

och vad som tagits med eller inte. Det är också viktigt att ta hänsyn till vem som är avsändare 

till texten och vad den vill ha sagt med texten, finns det någon underliggande mening eller säger 

texten rakt ut vad den menar (Esaiasson m.fl., 2004, s.242–243). För att kunna göra en bra 

analys bör rätt avsändare väljas så att det går att få ett rättvisande resultat av analysen och inte 

välja irrelevanta avsändare eftersom kan komma att påverka analysens resultat på ett sätt som 

gör det svårt att besvara den frågeställning som tänkts. På samma sätt som textens avsändare är 

viktig att ta i beaktande är det viktigt att välja texter som är relevanta för det mål som finns med 

analysen (Esaiasson m.fl., 2004, s.244). Ska det vara ett brett urval eller ska det vara ett snävare, 

vad som är bäst beror på vad som är syftet med analysen och vad som ska framkomma av den. 

Vidare är det viktigt att kunna tolka texten på ett bra sätt. Esaiasson m.fl. (2004, s.245–246) 

skriver att det finns fyra faktorer som kan vara bra att ha i åtanke vid en textanalys, nämligen: 

                                                 
1 Avhandlingen handlar om återflyttning till Trinidad Tobago från USA, men principerna bakom återflyttning 

inom landet kan ses som de samma om än med mindre barriärer än vad som finns när flytten går mellan länder. 
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frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt avståndet mellan texten och 

dess uttolkare. Frågans klarhet syftar till om det är det öppna budskapet eller ett underliggande 

som är det viktiga för analysen. Tankens klarhet syftar till huruvida textförfattaren varit 

intresserad av att uttrycka sig tydligt eller inte. Tolkningsperspektivet beror på om det är vad 

texten betyder för mig som uttolkare eller vad den betyder för avsändaren. Avståndet mellan 

textförfattare och uttolkare syftar till hur bekant uttolkaren är med den miljö som texten 

producerats i. När det gäller slutsatsen som textanalysen leder till är det viktigt att redogöra 

utifrån vilka kriterier som slutsatsen dragits för att göra det lätt att förstå vad som framkommit 

i textanalysen (Esaiasson m.fl., 2004, s.249).  

Den metod som använts i denna uppsats är en form av textanalys som kallas för WPR-

analys som utvecklats av Carol Bacchi (Spross, 2016, s.31). WPR står för What is the problem 

represented to be?. WPR-analys är ett sätt att problematisera problemformuleringarna. Detta 

görs med hjälp av ett antal frågor som Bacchi formulerade: Vilka antaganden innebär 

problemrepresentationen? Hur har denna kunnat skapas? Vad anses som oproblematiskt? Vad 

som förblir outtalat? Metoden ger möjligheter att genom att studera hur kommunerna 

formulerar problemet med en vikande befolkningstrend i sina översiktsplaner och vilka 

lösningar som anges i översiktsplanerna för att hantera problemet. Genom att titta på hur 

problemet är formulerat går det att se vissa antydningar över vilken förståelse som finns i 

kommunen när det gäller förändringar i demografin, detta genom att se vad som får vara med i 

problemformuleringen och vad som inte tas upp.  

 

1.5 Kommunpresentationer 

Under denna rubrik kommer tre av Hälsinglands kommuner, Bollnäs, Ovanåker och 

Söderhamn, att presenteras närmare med hjälp av befolkningsstatistik från SCB och 

kommunernas egna beskrivningar på deras hemsidor. Dessa tre kommuner har på grund av sin 

geografiska närhet och gemensamma arbetsmarknad valts som studieobjekt. Alla tre valda 

kommuner är klassade som landsbygdskommuner, vilket är en av de typer av kommuner som 

ofta också är avfolkningskommuner. Den kontext kommunerna befinner sig i är viktig att förstå 

för att analysera deras översiktsplaner. Det är de förutsättningar kommunerna har att arbeta 

med. 

 

1.5.1 Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun ligger i södra Hälsingland mellan Ovanåker, Ljusdal, Söderhamn, Falun och 

Ockelbo. Kommunen hade enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2018b) nästan 27 000 invånare 

i hela kommunen och hade under 2017 en positiv flyttningstrend, det vill säga att det flyttade 

in fler personer än som flyttade från kommunen. Däremot minskade befolkningen i kommunen 

totalt sett, på grund av naturlig befolkningsminskning. Andelen utrikesfödda i kommunen är 

ungefär 12 %. Kommunens yta är 1827 km2 stort vilket ger en befolkningstäthet om ca 15 

invånare per kvadratkilometer (Bollnäs kommun, 2018a).  Bollnäs, som är kommunens största 

tätort har ca 14 000 invånare (SCB, 2018c).  

I Bollnäs kommun arbetar en stor del av invånarna inom vård och omsorg, det finns ett 

sjukhus i kommunen samt ett flertal skolor som kan erbjuda utbildning främst upptill 

gymnasienivå, men det finns även vissa utbildningar inom bland annat konst, trädgård och 
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musik på folkhögskola inom kommunen (Bollnäs kommun, 2018a). I övrigt är det främst 

industrierna och handeln som står för arbetstillfällena i kommunen. Enligt SCB (2018b) var 

arbetslösheten i Gävleborgs län under 2017 7,1% vilket är högre än för Sverige totalt. I hela 

Sverige låg siffran på 6,7% (SCB, 2018d). Den vanligaste utbildningsnivån i kommunen är 

gymnasienivå, men både högre och lägre utbildning finns representerat i kommunen (SCB, 

2018b). Det är fler kvinnor än män som studerar vidare på eftergymnasial nivå. 

Den vanligaste boendeformen i kommunen är i egenägda småhus, men det finns även 

personer som bor i hyres- och bostadsrätter (SCB, 2018b). De två största kategorierna av 

hushållens storlek är parhushåll och singelhushåll. Av de som bor i kommunen är det ca 2 600 

som pendlar ut från kommunen för att arbeta och det är något färre som pendlar in till 

kommunen för att arbeta. Bollnäs kommun har på sin hemsida publicerat ett öppet brev till 

civilministern Ardalan Shekarabi där kommunen i samarbete med länshövdingen Per Bill och 

regionråd Eva Lindberg från Region Gävleborg propagerar för att det ska flyttas statliga arbeten 

från Stockholm till Bollnäs (Bollnäs kommun, 2018b & c; Bollnäs kommun, 2017d). I det 

öppna brevet och i informationsbladet till allmänheten trycker skribenterna på Bollnäs 

möjligheter att bli en bra ort att utlokalisera statliga arbeten till på grund av Bollnäs relativa 

närhet till Stockholm och att det är lätt att pendla till Bollnäs från närliggande kommuner och 

de kommuner som ligger efter samma järnvägsspår som Bollnäs. Det trycks också på att genom 

att placera statliga arbeten i Bollnäs kommer hela länet att gynnas, även detta på grund av de 

bra pendlingsmöjligheter som finns med kollektivtrafiken inom länet.  

 

Figur 1: Karta över Bollnäs kommun (2017e) 

 

1.5.2 Ovanåkers kommun 

Ovanåkers kommun ligger även den i södra Hälsingland och den gränsar till Bollnäs, Ljusdal, 

Falun och Rättviks kommuner. Det finns ca 11 600 invånare i kommunen enligt SCB (2018e). 

I kommunens största tätort Edsbyn bor det ca 4 250 personer (SCB, 2018c). Trots att det flyttade 

in fler människor i kommunen än som lämnade den har kommunen en negativ befolkningstrend. 

Andelen av kommunens invånare som är utrikesfödda är ungefär 9%. Kommunens yta är ca 
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2017 kvadratkilometer och antalet invånare per kvadratkilometer är ungefär sex personer. De 

vanligaste hushållsformerna i kommunen är parhushåll och singelhushåll, med parhushållen 

som den klart största gruppen som innefattar en tredjedel av kommunens befolkning.  

I Ovanåkers kommun bor de flesta (64%) i egenägda hus (SCB, 2018e). Ett fåtal äger en 

bostadsrätt och resterande hyr sitt boende. Av de boende i kommunen är det cirka 1 100 som 

pendlar ut för att arbeta och ungefär lika många som pendlar till kommunen för att arbeta vilket 

ger att kommunen har ungefär 5 400 arbetstillfällen i den officiella statistiken. De vanligaste 

yrkena i Ovanåkers kommun är montör på fabrik, undersköterska och inom kategorin 

grundskolelärare, fritidspedagog eller förskolelärare (Ovanåkers kommun, 2018b). Om en 

annan del av samma material används där det är mer övergripande kategorier som används syns 

det att även handel, jordbruk, skogsbruk och fiske är två kategorier som är aning större än övriga 

kategorier. Eftersom Ovanåkers kommun ingår i Gävleborgs län precis som Bollnäs kommun 

har de samma siffror på arbetslösheten, det vill säga 7,1%. De allra flest som är skrivna i 

Ovanåkers kommun har minst gymnasieutbildning (SCB, 2018e). Men det är fler som har en 

lägre utbildning än gymnasienivå än högre. Om utbildningsstatistiken delas upp efter kön syns 

det att det är fler kvinnor som har fortsatt att utbilda sig efter gymnasiet.  

 

Figur 2: Karta över Ovanåkers kommun (SCB, 2018f) 

 

1.5.3 Söderhamns kommun 

Precis som de ovan nämnda kommunerna ligger Söderhamns kommun i södra Hälsingland, 

dess grannkommuner är Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Söderhamn ligger vid kusten i 

Hälsingland och framhäver gärna sin skärgård i sin marknadsföring (Visit Söderhamn, 2018). 

Söderhamns kommun har ungefär 25 800 invånare och en befolkningstäthet på ca 24 invånare 

per kvadratkilometer (SCB, 2018g). Kommunen är 1 061 kvadratkilometer stor vilket gör den 

till den minsta av de tre kommunerna. Tätorten Söderhamn som fått namnge kommunen är den 

största i kommunen med sina ungefär 12 400 invånare (SCB, 2018c). Söderhamns kommun 

hade 2017 en negativ trend både när det gällde folkökning och när det gällde flyttningar (SCB, 

2018h). I Söderhamns kommun finns det ungefär 3 250 personer som är utrikesfödda, de utgör 

alltså 12,6% av kommunens befolkning. I Söderhamn precis som i de två andra kommunerna 
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är självägda hus som står för den största kategorin när det gäller boendeform, även den näst 

största är samma som de andra kommunerna, hyresrätt. Också hushållens storlek har liknande 

indelning som Bollnäs och Ovanåker, det vill säga att par- och singelhushåll är de största 

kategorierna.  

Utbildningsnivån i kommunen ligger främst på gymnasienivå (SCB, 2018g). Det finns fler 

personer med lägre utbildningsnivå än det finns personer med högre utbildning än 

gymnasienivå i kommunen. Det är fler kvinnor än män som valt att studera vidare efter 

gymnasiet. Siffran för arbetslöshet i Söderhamns kommun (2018a) är 9,7%, vilket är högre än 

länsgenomsnittet som är presenterat för de två andra kommunerna. De tre vanligaste yrkena i 

kommunen 2010 var vård- och omsorgspersonal, försäljare, detaljhandel; demonstratörer med 

flera och fordonsförare (SCB, 2012h). Av de yrkesverksamma i kommunen är det ungefär 1 600 

som pendlar in till kommunen för att arbeta och 2 100 som pendlar ut till sitt arbete (SCB, 

2018g).  I tätorten Söderhamn finns en järnvägsstation som ger möjlighet till pendling både 

norrut och söderut dessutom passerar E4 i tätortens utkant (Söderhamns kommun, 2017b). 

Exempelvis tar det runt två timmar att resa till Söderhamn från Stockholm (Visit Söderhamn, 

2018).  

 

Figur 3: Karta över Söderhamns kommun (Google maps, 2018) 

2 TEORI 

 

De teorier som kommer att tas upp är place attachment; push och pullfaktorer; 

platsmarknadsföring; och brain gain. Dessa teorier har valts för att de ses som relevanta för 

kommuners möjligheter att lösa problemen med avfolkning och där återflyttning kan vara en 

åtgärd. Teorierna är användbara antingen för att de visar på saker som kommunerna kan vinna 

på att människor flyttar tillbaka, saker som kan bidra till att människor flyttar tillbaka eller saker 

som kommunerna kan göra för att få människor att flytta till kommunerna. Teorierna tar 

dessutom upp både strukturella och känslomässiga aspekter av flyttningar. 

 

2.1 Brain gain 

Det är vanligt att återflyttarna har lämnat hemorten för att studera eller för att det funnits arbete 

på annan ort som varit intressantare för personen. Det leder till att när de återvänder har de med 

sig utbildning och färdigheter som de har fått genom studier och arbeten som leder till att 
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kommunen de återvänder till får en så kallad brain gain. Brain gain är något som flera forskare 

tar upp när de diskuterar återflyttning även om just termen brain gain inte alltid nämns utan det 

talas om att de människor som flyttar tillbaka efter utbildning och/eller efter att ha samlat 

erfarenheter genom arbete. Niedomsyl och Amcoff (2011, s.661) skriver att det är vanligt att 

återflyttare har en något högre utbildning än de som flyttar till regionen utan att vara återflyttare. 

Rérat (2014, s.71) skriver att det är viktigt för samhällen där unga personer flyttar ut att göra 

sig attraktiva och göra det möjligt för dem att flytta tillbaka när de utbildat sig klart eller fått 

arbetslivserfarenhet för att få in mer kompetens och kunskap för att hålla igång en ekonomi som 

är beroende av kunskap och kompetens. Enligt Huggins (2014, s.24) antyder många teorier om 

brain gain att återflyttare tar med sig en rikedom av kunskap och kompetens efter att ha levt 

och arbetat en längre tid i ett annat land. Rurala områden bör skapa utvecklingspolicys som 

skapar möjligheter för lokalsamhällena att kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter 

som återflyttarna för med sig (Stockdale, 2006, s.355).  

 

2.2 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är vad namnet antyder, ett sätt att marknadsföra en plats i syfte att locka 

människor att flytta dit (Niedomsyl, 2004, s.1991). Niedomsyl (2004, s.1995) skriver att 

marknadsföringen används för att influera hur vi ser på platser och om platsen i broschyren, 

eller vilken typ av marknadsföring som används, ser bra ut det är bilder på vacker miljö, glada, 

lekande barn medan pensionärerna sitter och ser på och det sitter vuxna på en uteservering och 

har det skönt, är det bilder som påverkar oss till att tycka att den här platsen vore det trevligt att 

bo på och platsen blir därmed mer attraktiv för oss och det är större chans att den finns med 

längre på listan av tänkbara nya bostadsorter. Plats har blivit ett allt viktigare sätt att konkurrera 

om invånare med och därmed är plats viktigt att ta i beaktande för policyskapare (Niedomsyl, 

2008, s.1109). Beroende på vad som valts för att representera platsen kommer den vara 

lockande för olika målgrupper (Niendomsyl, 2008, s.1126–1127). Genom att välja ut vilka 

saker som ska prioriteras i platsmarknadsföringen kan kommunerna välja vilka målgrupper som 

de vill rikta sig mot för att få den målgrupp som kommunen är ute efter att flytta dit. 

 

2.3 Place attachment 

Place attachment kan beskrivas som den känsla av tillgivenhet/lojalitet en person känner för en 

plats (Scannell & Gifford, 2010; Huggins, 2014, s.35-36; Lauppegard Hauge, 2007, s.44; 

Andersson, 2017, s.6). Men beroende på vad som studeras finns det olika definitioner av vad 

place attachment innebär, men vanligt förekommande i alla definitioner är att begreppet 

används för att ge en mångfacetterad bild av den tillgivenhet en person känner inför en plats 

eller flera platser som är viktiga i hens liv. Scannell och Gifford (2010) skriver att det finns 

kulturgeografer som menar att bandet till en meningsfullplats är viktigt för att människans 

grundläggande behov ska kunna uppfyllas. Själva begreppet place attachment kan delas upp i 

tre delar enligt Scannell och Gifford (2010), de tre delarna är person, plats och process. Tre 

delar som tillsammans skapar place attachment hos individerna.  

Persondelen kan vara både individuell och gruppvis. Historia och religion är två saker som 

hör till gruppdelen av person och där har platsen ofta ett symboliskt värde som delas av 

medlemmarna i gruppen. Den individuella delen av person innefattar den koppling en person 
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känner till en plats, den kopplingen kan ha byggts upp genom att platsen representerar minnen 

personen har eller representerar milstenar i personens liv och därmed ger platsen mening och 

en känsla av sammanhang.  

Platsens vikt för place attachment kan variera och det är antingen de sociala aspekterna 

som är viktiga för individen eller så är det platsens fysiska aspekter (Scannell & Gifford, 2010). 

De sociala aspekterna kan exempelvis vara hur personen trivs i det område som den bor, vilka 

sociala relationer med släkt och vänner personen har i området. Upplevs dessa som positiva och 

givande, ger de individen en känsla av tillhörighet och ett band till platsen. De sociala 

aspekterna går även att koppla ihop med gruppdelen som nämnts ovan, eftersom det är sociala 

sammanhang och grupperingar som bidrar till att koppla ihop grupp och plats. Den andra 

aspekten av plats är som nämnt platsens fysiska utformning. Det kan finnas närhet till 

bekvämligheter som individen uppskattar eller resurser som kan behövas för ett framtida mål 

som individen har. Men det kan även vara rent fysiska attribut som närhet till natur som gör att 

individen känner en koppling till platsen. Dessa saker kan även göra att individen känner att det 

är svårare att byta ut platsen mot en annan plats som liknar den individen har fäst sig vid, än för 

en individ som inte är lika fäst vid en viss plats. 

Den sista delen, process, vilket kan beskrivas som den psykologiska processen som binder 

samman person och plats (Scannell & Gifford 2010). Process kan ses som ett sätt att beskriva 

de känslor som spelar in för att personer ska känna sig hemma på en viss plats. Det behöver inte 

vara en plats som en fortfarande har tillgång till som är den plats som en känner sig hemma på 

utan det kan vara en plats som en av olika skäl har tvingats att överge. Men vare sig en har 

tillgång till platsen eller inte, är det vanligaste sättet att forma place attachment genom positiva 

upplevelser. Det är alltså oftast en plats som en får positiva känslor av att besöka eller tänka på 

som personer skapar ett band till. Det kan finnas element av territorialitet hos individen som 

känner för en plats. Men det behöver inte vara så, utan det kan vara en offentlig plats, 

exempelvis ett bibliotek, som individen känner är viktigt för hen.  

Place attachment kan var svårt att skilja från platsidentitet (Huggins, 2014, s.35; 

Lauppegard Hauge, 2007, s.44). Huggins (2014, s.35) skriver att place attachment kan 

beskrivas som ”vad jag bryr mig om” och platsidentitet som ”en del av vad jag är”. Lauppegard 

Hauge (2007, s.44 & 46) skriver att place attachment kan bli så stark att det övergår till att bli 

en del av ens identitet, det vill säga bli platsidentitet istället. I den här uppsatsen kommer fokus 

ligga på place attachment och inte platsidentitet därför kommer inte heller någon längre 

genomgång av platsidentitet göras. 

 

2.4 Push- och pullfaktorer 

Push- och pullfaktorer är två typer av faktorer som drar till sig eller stöter ifrån sig migranter. 

Pushfaktorer är de som får människor att ta steget att flytta från sin nuvarande bostadsort, 

exempel på sådana är arbetslöshet, dåligt passande boende (Getis mfl, 2014, s.200). Pullfaktorer 

är de som lockar personer att flytta till en viss ort och kan exempelvis vara arbetsmöjligheter 

och bättre klimat. Push- och pullfaktorer är delvis olika beroende på om det är en flytt som sker 

inom landet eller över landsgränser. För att en flytt till ett annat land ska vara motiverad kan 

platser som ses som sociala problemområden där faktorer som exempelvis oroligheter, dåliga 

möjligheter att försörja sig eller att det är svårt att få en bra utbildning eller den utbildning 
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individen vill ha inte går att få i landet är exempel på faktorer som faller in i pushkategorin, det 

vill säga som får individen att ta steget att lämna landet (Huggins, 2014, s.23–24). De push – 

och pullfaktorer som får människor att flytta är liknande oavsett om flytten är inom ett land 

eller över landsgränserna, dock är tröskeln till flytt mindre om flytten sker inom landet än om 

den sker över landsgränser. Pullfaktorer för en flytt över landsgränsen kan vara att det i 

mottagarlandet finns möjligheter som inte finns i landet som personen befinner sig i vid tillfället 

för flytten, eller att personen har familj i ett annat land som hen vill återförenas med. Även här 

gäller det att det är liknande skäl bara starkare som bidrar till en flytt till ett annat land istället 

för att flytta till ett närliggande område. När det gäller kortare och längre flyttar inom landet 

har personen/personerna olika motiv för att genomföra flytten vilket kan kopplas till push-

pullfaktorer. För en kortare flytt ser flyttaren mer till lokala preferenser och saker i 

boendemiljön som går att förändra, eftersom en kortare flytt brukar innebära att en flyttar till 

en bostad som passar ens behov bättre än den nuvarande medan en längre flytt oftast innebär 

en större livsstilsförändring. Enligt Niedomsyl (2008, s.1109) är platsen viktigare än någonsin 

för mobilitet och det är därför viktigt för policyskapare att ta platsen i beaktande när de försöker 

få fler människor att välja deras kommun, exempelvis välja att bygga nya, funktionella bostäder 

med bra kommunikationer på platser som många ser som attraktiva och att använda det som en 

pullfaktor för att locka människor att flytta till kommunen. 

  

3 ÖVERSIKTSPLANER OCH KOMMUNVISIONER 

 

Under denna rubrik kommer Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuners översiktsplaner 

att presenteras närmare för att visa på vad som kommunerna valt att lägga fokus på inom utvalda 

teman; boende, service, arbete och utbildning samt infrastruktur och kommunikation. 

Indelningen är vald utifrån vad kommunerna framhåller som centrala delar för att få människor 

att flytta till eller stanna kvar i kommunen. Översiktsplanerna har olika ålder vilket har påverkat 

vilken information som finns i dem. 

 

3.1 Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun (2015) börjar sin översiktsplan med att presentera sin vision inför 2030 för att 

därefter gå in på hur det ser ut nu och hur de planerar att göra för att nå sin vision och leva upp 

till sin slogan: Bollnäs – möjligheternas kommun. Det Bollnäs kommun (2015, s.7) skriver i 

sin vision för 2030 om boende är att kommunens invånare kommer vara samlade i tätorterna 

och byarna med tillgång till bland annat kollektivtrafik och service. Bollnäs är en kommun med 

en åldrande befolkning och är därför intresserad av att locka dit fler unga och behålla de unga 

som växt upp i kommunen. Många unga flyttar nämligen från kommunen för att arbeta och 

studera (Bollnäs kommun, 2015, s.17–18). I sina mål för bebyggelse skriver kommunen att de 

ska vara beredda på en ökning av permanent boende. Förtätning av de tre större tätorterna är 

den främsta åtgärden i strategierna för att möta ett ökat bostadsbehov, då helst i de olika LIS2-

områden som finns i kommunen, men även avstyckning av tomter och ny bebyggelse ska göras 

om det är på områden som är lämpliga för bostäder (Bollnäs kommun, 2015, s.44). 

                                                 
2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
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I sin vision för 2030 skriver Bollnäs kommun (2015, s.7) om att kommunens invånare ska 

ha tillgång till service i sin närhet utan att utveckla det något mer än så. Ett av de mål som 

kommunen sätter upp i sin översiktsplan för service är att Den offentliga servicen ska bidra till 

goda livsvillkor för kommuninvånarna. Kommunen är skyldig att erbjuda barn- och 

äldreomsorg till de som är i behov av det (Bollnäs kommun, 2015, s.60–61). De strategier som 

finns för att se till att den typen av service finns i kommunen och fungerar tillfredställande 

bygger främst på att det ska finnas goda rutiner när det gäller kommunikation mellan olika 

instanser, att det finnas möjligheter för barn att påverka vilket aktivitetsutbud som finns samt 

att de äldre ska ha möjlighet att vara aktiva fysiskt, intellektuellt och socialt. 

En annan del av offentlig service som kommunen är skyldig att erbjuda är sjukvård och 

omvårdnad (i samarbete med Region Gävleborg). Där ingår Bollnäs sjukhus en viktig del för 

att täcka upp kommunens behov av sjukvård (Bollnäs kommun, 2015, s.62). Sjukhuset 

kompletteras av hälsocentraler och hemsjukvård för de som behöver. De strategier som 

kommunen skriver om i sin översiktsplan är att kommunen ska fortsätta verka för att sjukhuset 

håller hög standard, detta genom ett bra samarbete med Region Gävleborg, en annan del av 

strategierna är att omsorgen ska utföras utav personal med god kompetens. 

Visionen för Bollnäs kommun 2030 innefattar bland annat att utbildningsnivån hos de 

boende har ökat och det har blivit lättare att studera på distans. Det tar även kortare tid att resa 

till Gävle och Stockholm eftersom järnvägen byggts ut, vilket underlättat för människor att bo 

i Bollnäs kommun och samtidigt studera vidare efter gymnasiet eller arbeta på annan ort. 

Kommuninvånare har relevanta utbildningar som matchar det kompetensbehovs som finns i 

kommunen (Bollnäs kommun, 2015, s.8). Vad det gäller arbete skriver kommunen i sin vision 

att Bollnäs sjukhus fortfarande är en viktig arbetsgivare. Vidare skriver de att det ska finnas 

gott om nyskapande entreprenörer och att service-, tjänste- och turistsektorerna är 

välutvecklade. I nuläget är vård och omsorg som är den största sektorn i kommunen, även 

tillverkningsindustri, utbildning och handel är stora sysselsättningskategorier (Bollnäs 

kommun, 2015 s.18). Kommunen ser Bollnäs sjukhus som en bra arbetsgivare för att locka 

yngre förvärvsarbetande till kommunen. Ett av målen som kommunen anger i sin översiktsplan 

är: Bollnäs kommun ska skapa förutsättningar för aktiva verksamheter, entreprenörer, företag 

och organisationer att utvecklas. (Bollnäs kommun, 2015, s.77). För att uppnå detta har 

kommunen skapat strategier som bland annat innebär att de vill att det ska skapas 

gränsöverskridande samarbeten mellan företag, entreprenörer och organisationer som ska leda 

till en ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling (Bollnäs kommun, 2015, s.85). 

Som det ser ut just nu är kommunens invånare lägre utbildade än snittet i länet och resten 

av Sverige. Även sysselsättningen är lägre än i resten av landet. För att höja utbildningsnivån i 

kommunen och matcha den bättre till arbetsmarknaden vill Bollnäs kommun (2015, s.64) 

samarbeta mer med de andra kommunerna i länet för att förbättra tillgången till högre utbildning 

i länet. Utöver samarbetet över kommungränserna vill Bollnäs kommun försöka anpassa 

vuxenutbildningen till den enskildes behov.  

Ett av de mål som Bollnäs kommun (2015, s.25) har angivit för att nå sin vision för 2030 

är: Bollnäs läge som en viktig central kommun i länet ska utvecklas genom snabbare och 

säkrare resor samt ökad arbetskraftspendling inom länet. För att kunna uppnå de uppsatta 

målen finns ett antal strategier beskrivna där kommunen bland annat ska arbeta för att järnvägen 
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blir dubbelspårig, vilket förkortar restiden; att väg 83 och väg 50 får en förbättrad infrastruktur, 

då dessa vägar används av många pendlare, samt av turister på väg till och från fjällen. 

Dessutom vill kommunen utveckla Bollnäs resecentrum för att förbättra 

kommunikationsmöjligheterna både inom kommunen och inom länet (Bollnäs kommun, 2015, 

s.28). 

När det gäller internetförsörjning i har Bollnäs kommun (2015, s.89) satt upp följande mål: 

Kommunen ska verka för en offensiv fiberutbyggnad för snabb och säker IT-kommunikation. 

Kommunen vill att det ska finnas tillgång till ett snabbt och högkvalitativt bredband eftersom 

det är en förutsättning för förvaltning, företagande, sysselsättning och för att förenkla i vardagen 

(Bollnäs kommun, 2015, s.95). Som övergripande mål ska alla hushåll och företag i kommunen 

få tillgång till någon form av bredband.  

 

3.2 Ovanåkers kommun 

Ovanåkers kommun (2017) börjar också sin översiktsplan med en vision för 2030. Därefter 

följer en presentation av vilka förutsättningar som finns, och avslutas med hur kommunen vill 

utvecklas. I sin vision för 2030 skriver Ovanåkers kommun (2017, s.8) att de då vill vara en 

kommun som är trygg och trivsam att bo och leva i. När det gäller boende skriver kommunen 

att en av deras största utmaningar är bostadsbristen som begränsar nyinflyttning och 

rekrytering av arbetskraft (Ovanåkers kommun, 2017, s.11). Genom att skapa attraktiva 

boendemiljöer som passar alla tänker kommunen att det ska flytta mer människor till 

Ovanåker och att fler ska stanna kvar (Ovanåkers kommun, 2017, s.21–22). Det måste redan i 

nuläget byggas fler bostäder. Den utökningen av bostadsbeståndet ska främst ske genom att 

förtäta och utvidga de två största tätorterna, Edsbyn och Alfta. Men även platser utanför 

Edsbyn och Alfta ska ingå i de potentiella platserna om de är attraktiva lägen med utsikt, vyer 

och närhet till vatten (Ovanåkers kommun, 2017, s.21). Utöver det vill kommunen skapa 

förutsättningar för att bostadsmarknaden ska vara rörlig, det ska finnas ett utbud av bostäder 

som är varierat och det ska finna tomter som är klara för nybyggnation. Kommunen vill även 

planera för livsstilsboenden, vilka är tänkta att ligga i närheten av service och de attraktiva 

lägen som nämnts tidigare, dessutom ska det finns möjlighet till egen odling i de nya områden 

som byggs i kommunens regi. För att genomföra detta ska kommunen främst planera 

nybebyggelse i närheten av service och kollektivtrafik, förbättra standarden på det befintliga 

bostadsbeståndet, planera bostäder till attraktiva lägen och utreda områden som kan passa för 

livsstilsboende. 

Ovanåkers kommun skriver ingenting om service i sin vision för 2030 men senare i 

översiktsplanen beskriver de hur befolkningsstrukturen förändras kommer att påverka vilket 

utbud av omsorg som kommer att krävas när andelen äldre ökar och det är färre som ska 

försörja många (Ovanåkers kommun, 2017, s.31). För att kunna ge de äldre den hjälp de 

behöver vill kommunen att det ska finnas anpassning på individnivå för de som är i behov av 

hjälp med vardagen. Detta ska uppnås bland annat genom att planera för tillgänglighet, 

trygghet och service i de nya bostäder som byggs, bygga fler särskilda boenden och 

trygghetsboenden, samt satsa på tekniska lösningar för delaktighet, trygghet och 

tillgänglighet. När det gäller service ligger fokus i översiktsplanen på de äldres behov av 

omsorg. Förskola och barnomsorgen tar inte upp stor plats utan nämns enbart i bisatser.  
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När det gäller arbete skriver Ovanåkers kommun (2017, s.8) i sin vision för 2030 

Ovanåker 2030 närmare världen är en del av en region med goda kommunikationer och 

tillgänglighet till arbetsmarknader. Dessutom skriver kommunen att de 2030 ser att det finns 

ett brett och dynamiskt näringsliv i kommunen. Utbildning nämns inte i visionen för 2030. 

Men arbete och studier nämns senare i översiktsplanen som de två stora anledningarna till 

utflyttning (Ovanåkers kommun, 2017, s.32) 

Det finns några större företag och en stark tradition av småföretagande (Ovanåkers 

kommun, 2017, s.33). De större industrierna tillverkar främst produkter med trä som en viktig 

komponent. Gävleborgs läns femte största arbetsgivare finns i kommunen, med över 700 

anställda i Edsbyn (SP Fönster, 2018). I översiktsplanen skriver Ovanåkers kommun (2017, 

s.33) att de delar arbetsmarknad med Bollnäs och Söderhamn samt att det finns möjlighet att 

utvidga arbetsmarknaden mot Falun/Borlänge och Gävle om infrastrukturen och 

kommunikationerna förbättras.  

Under rubriken utbildning i Ovanåkers kommuns (2017, s.32) översiktsplan skriver 

kommunen att de långa avstånden till eftergymnasial utbildning gör det svårt att bo kvar i 

kommunen och studera vidare. För att öka möjligheterna att bo kvar och samtidigt studera 

vidare är snabba förbindelser viktiga samt att det finns möjligheter till studier på distans. När 

det gäller gymnasieutbildningar vill kommunen om möjligt med hjälp av strategiska 

utbildningar kunna täcka upp framtidens behov av arbetskraft och kompetens. För att kunna 

nå sina mål inom utbildning ska kommunen bland annat satsa på att vara en bra arbetsgivare 

att bra pedagoger vill arbeta i kommunen, bygga väl anpassade lokaler som klarar av de 

behovs som de ställs inför samt fördjupa samarbetet mellan skolan och näringslivet. 

Vi är nära världen och världen är nära oss skriver Ovanåkers kommun (2017, s.8) i sin 

vision för 2030, de skriver dessutom att de kommer vara en region med goda 

kommunikationer. Kommunen skriver senare i sin översiktsplan om att det är viktigt för 

kommunen att det finns bra kommunikationer med väl utvecklade pendlingsmöjligheter till 

närliggande tåg- och flygnoder (Ovanåkers kommun, 2017, s.15–16). Bra kommunikationer 

är viktiga för att öka näringslivets tillgång till kompetent arbetskraft och för att ge de boende i 

kommunen större möjlighet att bo kvar även vid arbete eller studier på annan ort. Det ska vara 

effektivt och bekvämt att resa längre sträckor med kollektivtrafik, vilket är viktigt för att 

kommunen ska fortsätta vara livskraftig och utvecklas. Även tillgången till ett välfungerande 

IT-nät är viktigt för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och att människor ska kunna 

arbeta eller studera på distans istället för att flytta närmare arbetet eller studierna. Eftersom 

den fasta telefonin är på väg att försvinna är telefon via bredband ett alternativ. För att kunna 

tillgodose behovet av kommunikationer och infrastruktur i kommunen ska Ovanåkers 

kommun bland annat fortsätta sin samverkan med trafikverket och Region Gävleborg för att 

se till att det ska fortsätta vara goda förutsättningar för bra infrastruktur, att ska finnas snabba 

och lättillgängliga kommunikationer, att pendlingsmöjligheterna förbättras både med 

befintliga linjer och till Falun/Borlänge, samt att utbyggnaden och utvecklingen av IT-

infrastrukturen fortsätter. 
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3.3 Söderhamns kommun 

Söderhamns kommuns (2006) översiktsplan är äldre än de andra två kommunernas 

översiktsplaner vilket gör att upplägget skiljer sig åt från de andras. Först tas det upp vilka 

förutsättningar som finns, därefter tas Söderhamns kommuns vision för 2012 upp och därefter 

hur kommunen ska utvecklas. I sin vision för 2012 skriver Söderhamns kommun inget om 

boende. Det är främst efter vision 2012 som det skrivs om boende i översiktsplanen. En av de 

sju strategier som finns för att nå vision 2012 behandlar boende (Söderhamns kommun, 2006, 

s.56). I den strategin beskriver de hur den fina naturen i kommunen kan användas för att 

marknadsföra kommunen som en attraktiv bostadsort. Vidare skriver de att boendemiljöerna 

ska anpassas för att möta olika gruppers behov och att det ska skapas en balans mellan 

tillgång och efterfrågan på bostäder i kommunen. Det råder ett överskott av bostäder på grund 

av att kommunens befolkning under en lång tid minskat (Söderhamns kommun, 2006, s.146). 

Trots att lägenheterna håller acceptabel standard finns det planer på att avveckla bostäder i 

områden som inte är strategiskt viktiga, det vill säga bland annat områden som ligger i 

utkanterna, ligger långt från serviceinrättningar och där det är låga kulturvärden. Några av de 

mål som kommunen satt upp är att det ska vara nära till service och arbete från bostadsorten, 

att nya bostadsområden ska planeras i anslutning till kollektivtrafiken, samt att det ska vara 

möjligt att bo kvar i sitt boende i alla livets skeden (Söderhamns kommun, 2006, s.145).  

Service är inte något som nämns i kommunens vision 2012, inte heller bland strategierna 

nämns service. Men innan visionen finns en avdelning om service och att det är viktigt att det 

finns tillgång till service för att det ska vara bra boendemiljö (Söderhamns kommun, 2006, 

s.21). I tätorten Söderhamn finns det tillgång till den mesta service som behövs. Den servicen 

som finns i Söderhamn bör kompletteras eller utlokaliseras till övriga befintliga 

servicecentran. I översiktsplanen finns några mål angivna när det gäller omsorg och de gäller 

alla äldre eller funktionsnedsatta (Söderhamns kommun, 2006, s.162).  

Både arbete och utbildning berörs i Söderhamns kommuns (2006, s.55) vision 2012. Om 

arbete står det bland annat att alla i kommunen ska ha arbete, det ska finnas ett innovativt och 

dynamiskt näringsliv. Utbildning ska det finnas tillgång till utav hög kvalitet och anpassat för 

olika behov. Även bland strategierna nämns både arbete och utbildning. När det gäller arbete 

vill kommunen stimulera entreprenörskap och företagsutveckling, samt göra det lättare att 

starta nya företag. Strategin för utbildning liknar det som står i visionen det vill säga att 

individer och företag ska få tillgång till lärande anpassat efter de behov som finns och att 

lärande är en grundsten till utveckling, engagemang och nyskapande. För arbete har 

kommunen satt upp några mål bland annat att kommunen ska verka att fler invånare får 

sysselsättning och att näringslivet breddas, samt att det ska vara gynnsamma förutsättningar 

för företag och organisationer att etablera sig och utvecklas i Söderhamns kommun (2006, 

s.160). De mål som finns för utbildning gäller att det ska erbjudas utbildning av hög kvalitet 

på alla nivåer, att kommunen ska arbeta för att uppfylla de mål som finns i Skol- och 

omsorgsplanen, samt att det ska gå att erbjuda flexibelt lärande på eftergymnasial nivå i 

samarbete med universitet, högskolor och andra (Söderhamns kommun 2006, s.162). 

Infrastruktur och kommunikation nämns inte i Söderhamns kommuns vision för 2012, 

inte heller i strategierna för att uppnå visionen nämns infrastruktur och kommunikation. 

Kommunen skriver att på grund av bristande pendlingsmöjligheter är det få som pendlar från 
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kommunen, de som pendlar åker främst till Bollnäs och i mindre utsträckning till Gävle och 

Hudiksvall (Söderhamns kommun, 2006, s.19). De skriver även att det finns potential för 

samhällsekonomisk utveckling om pendlingen ökar, dessutom skulle fler personer kunna bo 

kvar i kommunen om pendlingsmöjligheterna förbättrades (Söderhamns kommun, 2006, s.19–

20). Ostkustbanan är Söderhamns kommuns (2006, s.50) viktigaste pendlingsväg, och är 

viktig för att kommunens invånare ska kunna bo kvar och arbeta på annan ort. Dock är den 

enkelspårig mellan Gävle och Sundsvall vilket begränsar effektiviteten och resehastigheten. 

Söderhamns kommun (2006, s.66) har satt upp ett antal mål som gäller kommunikation och 

de behandlar främst miljö och säkerhet runt kommunikation, men även om att det ska finnas 

bra lokal och regional kollektivtrafik. Vidare finns det mål för kollektivtrafiken presenterade, 

de målen går främst ut på att kollektivtrafiken är viktig för kommunens utveckling och 

säkerhet i kollektivtrafiken (Söderhamns kommun, 2006, s.77).  

När det gäller IT nämns det ett fåtal gånger i översiktsplanen. Först står det att det ska 

byggas ett kommunsammanhängande bredbandsnät med hög kapacitet och lågt pris 

(Söderhamns kommun, 2006, s.50). Nästa gång är i de mål som Söderhamns kommun (2006, 

s.80) satt upp för utvecklingen av IT-infrastrukturen. De målen är bland annat att det ska 

skapas förutsättningar för nyttjande av befintlig och framtida infrastruktur samt stimulera 

marknadsmässiga förutsättningar. Därefter följer en beskrivning av den befintliga IT-

infrastrukturen och rekommendationer för fortsatt utveckling. 

  

4 DISKUSSION OCH ANALYS 

 

I detta avsnitt kommer de tre kommunernas översiktsplaner diskuteras utifrån de teorier som 

beskrivits i avsnitt 2 och utifrån en tematisk indelning. När de olika översiktsplanerna ställts 

mot varandra framträder det skillnader i relation till att översiktsplanerna antagits vid olika 

tidpunkter. Skillnaden i översiktsplanernas ålder innebär att olika saker prioriterats. Bollnäs och 

Ovanåker är närmare varandra i ålder, med antagningsår 2015 respektive 2017. Bollnäs och 

Söderhamn är mer lika sett till befolkningsmängd. Men trots skillnaderna finns det saker som 

är gemensamma för alla tre kommuner. 

 

4.1 Boende 

Den fråga som alla tre kommuner tar upp i sina översiktsplaner när det gäller boende är att de 

vill se till att det ska finnas boendemöjligheter i attraktiva miljöer. Både Bollnäs och Ovanåker 

arbetar med LIS, det vill säga de vill utveckla mer bebyggelse i strandnära områden. Alla tre 

kommuner vill använda sin vackra miljö för att marknadsföra kommunen och locka människor 

att flytta till kommunen, det är ett exempel på platsmarknadsföring. Men Niedomsyl (2008, 

s.1127) skriver att huset som flytten går till inte behöver vara i en vacker miljö, utan det är 

viktigare att det finns tillgång till natursköna vyer. Det kan även ses som en pullfaktor eftersom 

det lockar att kunna bo vackert till ett rimligt pris. Bostadspriserna på landsbygd ligger lägre än 

i städer och det är därför billigare att få ett boende som uppfyller personens preferenser om 

personen flyttar utanför staden. Men att erbjuda vackert boende kan inte vara det enda som 

kommunerna gör för att locka människor att flytta tillbaka, kommunerna måste även kunna 

erbjuda den service som invånarna vill ha nära till. Både Bollnäs och Ovanåkers kommuner 
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skriver att de ser ett behov av att bygga mer bostäder för att fylla ett framtida och samtida behov. 

Söderhamns kommun skriver istället om att de behöver avveckla bostäder eftersom de ser ett 

bostadsöverskott. Här syns åldersskillnaden mellan översiktsplanerna om Söderhamn hade haft 

en nyare översiktsplan hade de kanske också skrivit mer om en förväntad befolkningsökning 

och fokuserat mer på att det borde byggas mer bostäder istället för att rivas som det nu står i 

deras översiktsplan. Detta eftersom Söderhamn är en kommun som är så pass lik de andra två 

att de därför borde ha sett en liknande utveckling som Bollnäs och Ovanåker och därmed se en 

chans till en framtida befolkningsökning. Att Söderhamns kommun skriver om att avveckla 

bostäder kan ses som en pushfaktor, eftersom att om det inte finns några bostäder eller om det 

finns endast ett litet utbud av bostäder i kommunen gör det att det känns lättare att lämna 

kommunen för en annan där det är lättare att hitta bostäder och att det kan kännas besvärligt att 

flytta tillbaka även om människor egentligen vill eftersom det är svårt att hitta någonstans att 

bo. Dessutom sänder det ut signaler att Söderhamns inte tror på en framtida befolkningsökning 

och ser därmed inte ett framtida behov av bostäder i kommuner.  

Gemensamt för alla tre kommuner är att eventuell nybyggnation ska planeras i närhet till 

kollektivtrafik och service, vilket är ett annat sätt att göra boenden attraktiva och möjliga att 

marknadsföra som bra boende, där det går bra att bo trots att personen arbetar på annan ort. 

Bollnäs och Ovanåker skriver rakt ut att de vill främst se nybyggnation som förtätning av 

befintliga tätorter, men de nämner båda att platser utanför tätorterna som ligger inom LIS-

områden kan vara tänkbara att göra planer för att kunna bebygga i framtiden, då nämns det som 

att det ska vara vackra platser som kan användas för att locka människor att flytta till 

kommunen.  

Ingen av kommunerna kopplar ihop återflyttare med deras känsla av tillhörighet till platsen 

och deras vilja att flytta tillbaka. För en bidragande orsak till att människor flyttar tillbaka till 

sin hemort är enligt Rérat (2014) att en känsla av tillhörighet är viktig för individen, enligt 

Niedomsyl och Amcoff (2011) är närhet till släkt viktig i beslutet att flytta tillbaka. Dessa 

anledningar som nämnts kan kopplas till place attachment eftersom det bygger på tillhörighet 

och familj är sådana saker som bidrar till att skapa tillgivenhet till en plats. Tillhörighet och 

familj faller in under persondelen av place attachment eftersom det är saker som skapar en 

historia och koppling till platsen. Alla kommunerna beskriver att de vill ha ett aktivt 

föreningsliv och föreningsliv är något som kommunerna kan främja för att få människor att 

känna sig mer hemma på orten, eftersom föreningsliv kan skapa ett positivt socialt sammanhang 

för kommuninvånarna. Den del av place attachment som kommunerna kan sägas försöka 

uppfylla är att skapa förutsättningar för främst att den fysiska miljön ska erbjuda det som 

individerna vill ha, det kan vara att bo i centralorten och ha nära till all service som personen 

kan tänkas behöva och med närhet till pendlingsmöjligheter, eller att få bo i lugn och ro i vacker 

miljö med relativ närhet till service och pendlingsmöjligheter. Att kunna hålla på med sin 

hobby, vara aktiv i föreningslivet eller andra sociala sammanhang är viktigt för att kunna skapa 

place attachment (Scannell and Gifford 2010). För kommunerna gäller det att få personer att 

känna så mycket place attachment för just platser i deras kommuner att de vill återvända och 

stanna. Det är något som kommunerna inte skriver rätt ut, men i Bollnäs och Ovanåkers 

översiktsplaner går det att läsa in mellan raderna att de är intresserade av att göra åtgärder för 

att få personer att stanna i kommunen både de som är födda där och de som flyttar dit eller 
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återvänder. Ovanåkers kommun skriver om att de vill göra det lättare att bo i kommunen och 

arbeta på annan ort, att det ska vara nära till den service som behövs, men de skriver också det 

ska vara en trygg och trivsam kommun att bo i, vilket kan tolkas som att de i någon grad är 

medvetna om att invånarna måste känna tillgivenhet till kommunen för att stanna kvar. I Bollnäs 

kommuns översiktsplan går liknande tankar att finna. De skriver bland annat i sin vision för 

2030 att fler ska välja att flytta tillbaka efter att ha bott på annan ort för att möjligheterna att bo 

på hemorten och arbeta där eller på annan ort förstärkts. Detta tyder på att de räknar med att 

utflyttarna har någon form av place attachment som är så pass stark att den fungerar som 

pulleffekt och får dem att flytta tillbaka när möjligheterna förbättrats. I Söderhamns kommun 

är det svårare att hitta något som tyder på att de tror att personer som lämnat orten kommer 

flytta tillbaka, i översiktsplanen får läsaren en bild av en mer resignerad syn på utflyttningen 

och att det är svårt att vända den trenden. Trots den bilden försöker Söderhamn att få kommunen 

att verka vara en bra ort att flytta eller återvända till. Söderhamn målar inte upp en lika positiv 

bild som de andra två kommunerna och i sin översiktsplan betonar de inte heller olika aspekter 

av place attachment som pullfaktorer för att få människor att återvända till det som ses som 

hemorten. Enligt Huggins (2014, s.17) är place attachment en viktig pullfaktor för att få 

människor att återvända till sin hemort och de människor som känner en stor tillgivenhet och 

lojalitet till sin hemort är troligare återflyttare än de som inte har lika starka band. Alla tre 

kommunerna vill vara den plats som invånarna kallar hemma och är den plats som de tänker på 

när de tänker hemma, detta skrivs ut mer eller mindre tydligt i översiktsplanerna och de 

utvecklingsområden, som diskuterats här ovan. De tre kommunerna vill arbeta för att få 

människor att känna sig hemma med till exempel vackra boendemiljöer och tillgång till service 

och kollektivtrafik. 

 

4.2 Service 

När det gäller service har kommunerna skrivit olika mycket och fokuserat på olika saker i sina 

översiktsplaner. Gemensamt för alla är att de nämner äldrevård av olika slag och det är inte så 

förvånande med tanke på att alla tre kommunerna har en åldrande befolkning och att andelen 

äldre i kommunerna förväntas öka. Barnomsorg nämndes främst i Bollnäs kommuns 

översiktsplan, i Ovanåkers som en underförstådd bisats i de delar som handlade om skolans 

utveckling, i Söderhamns översiktsplan står det inte heller speciellt mycket om barnomsorg, 

utan det står mer om skola. Men alla kommunerna nämner att det är viktigt att nybebyggelse 

hamnar nära servicecentran/servicenoder för att människor ska vilja flytta in där. Att vara nära 

service är viktigt för att skapa förutsättningar för att människor ska kunna känna place 

attachment till kommunen. Eftersom grundläggande service hör till de saker som behövs för att 

uppfylla de fysiska behov som Scannell och Gifford (2010) skriver om i sin artikel. Ingen av 

kommunerna lägger någon större vikt vid att nämna sådan nödvändig service som närhet till 

dagligvaruhandel, utan det nämns främst indirekt som något som kan antas finnas i de större 

tätorterna och i de tätorter som omnämns som servicecentran/servicenoder. Ordet mataffär 

nämns en gång vardera i Bollnäs och Ovanåkers översiktsplaner och inte alls i Söderhamns 

översiktsplan, ordet dagligvaruhandel finns med en gång i både Bollnäs och Söderhamns 

översiktsplaner men inte alls i Ovanåkers översiktsplan. Vilket gör det ännu tydligare att den 

service som kommunerna valt att prioritera i sina översiktsplaner rör omsorg och skola.  
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Bollnäs kommun (2015, s.60) skriver Den offentliga servicen ska bidra till goda livsvillkor 

för kommuninvånarna. God tillgång och närhet till offentlig service är också viktigt för att 

attrahera nya invånare och skapa miljöer där det är attraktivt att driva företag. Detta visar att 

de är medvetna om att det är viktigt att det erbjuds service som barn- och äldreomsorg för att 

attrahera och behålla invånare, men att de just specificerar det till offentlig service gör att 

dagligvaruhandel faller bort från kommunens analys av vilken service som är viktig för 

invånarna att ha tillgång till. Alternativt att de anser att dagligvaruhandel är sådant som de inte 

behöver lägga ner tid och kraft på att se till att det finns för det är något som det lokala 

näringslivet själva ska sköta. Ändå antyds det när kommunen skriver var de kan tänka sig att 

detaljplanera för nya bostäder att det ska finnas tillgång till den service som behövs, där 

dagligvaruhandel inom rimligt avstånd bör ingå och inte bara närhet till förskola, skola, 

hälsocentral och hemtjänst/äldreboende. Att planera för nybyggnationer i närhet till 

servicecentran/servicenoder gör alla tre kommunerna, men det är bara Söderhamn som gör 

någon form av exemplifiering av vad de anser ingå i ett servicecentra.  

Det är bara Bollnäs kommun som har med barnomsorg i sin översiktsplan, Ovanåker har 

med en antydan till information om barnomsorg i sin text om skolan och Söderhamn nämner 

barnomsorg i bisatser på saker som ska finnas tillgängliga eller att det är lagar som ska 

uppfyllas. Bollnäs kommun lägger som sagt ut texten mer om barnomsorg än de övriga 

kommunerna. Det de skriver är bara att det ska finnas tillgängligt inom rimligt avstånd från 

bostaden, att det ska finnas barnomsorg tillgänglig även om vårdnadshavaren arbetar på 

obekväma arbetstider, och att kommunen ska följa de lagar som finns för barnomsorg. 

Ovanåker nämner inte något mer specifikt om barnomsorg utöver att det ska finnas flexibla 

lösningar för förskola och att det ska finnas utbildning tillgängligt från förskolenivå upp till 

gymnasienivå i kommunen. Söderhamn skriver att barnomsorg ska finnas tillgängligt i 

kommunen för att göra kommunen attraktiv att bo i. Det är något som skrivs på flera ställen i 

översiktsplanen. I övrigt är barnomsorgen inte närvarande och på något aktivt sätt. Som det står 

i Söderhamns kommuns översiktsplan är en bra barnomsorg en potentiell pullfaktor för de som 

funderar på att flytta till kommunen och ännu inte bestämt sig helt. Som nämnts tidigare är bra 

service och att den service som personen behöver finns tillgänglig ett krav som bör uppfyllas 

för att en person ska kunna känna place attachment till en plats. Det är viktigt för kommunerna 

att den grundläggande servicen finns tillgänglig för att personer ska vilja flytta dit även om 

personerna kanske sedan tidigare har format place attachment till någon plats i kommunen. Om 

det inte finns tillgång till exempelvis förskola om det är något som behövs för att personerna 

ska kunna flytta dit kommer de inte flytta till en kommun där förskoleverksamheten inte finns 

tillgänglig inom rimligt avstånd från den tilltänkta bostaden. Vad som är rimligt varierar 

givetvis på individnivå men det ska finnas möjlighet att ha sitt barn på förskola utan att det tar 

allt för lång tid att ta sig. Dessutom är en välfungerande barnomsorg ett argument som 

kommunerna kan föra fram vid eventuell platsmarknadsföring och locka barnfamiljer där 

föräldrarna har utbildat sig och kanske skaffat sig arbetslivserfarenhet vilket ger kommunen en 

brain gain, vilket kan vara en bra tillgång för kommunen utöver att det är en barnfamilj som 

flyttar in och förhoppningsvis ökar kommunens invånarantal.  

Äldreomsorg är något som alla tre kommunerna tar upp som något de är skyldiga att 

erbjuda både i form av hemtjänst och i form av äldreboenden. Äldreomsorg är en punkt där alla 
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tre kommunerna säger ungefär samma sak med lite olika ordval. Men det de säger är att alla 

äldre har rätt till en värdig vardag där deras behov ska uppfyllas så gott det går med hjälp av 

den form av stöd som är nödvändigt. Att alla kommunerna vill erbjuda en bra omsorg för de 

som har speciella behov och det är något som kan göra att äldre personer eller personer med 

funktionsnedsättningar kan se möjligheten att återvända till sin hemkommun om de kan 

erbjudas den hjälp som personen behöver. Dessutom har alla tre kommunerna i nuläget en 

åldrande befolkning 

 

4.3 Arbete och utbildning 

Alla tre kommunerna har skrivit om både arbete och utbildning i sina översiktsplaner. Här 

skiljer det sig dock hur de har fokuserat, vilka delar som fått mer plats och vilka formuleringar 

som valts. Först kommer arbete och vad kommunerna skrivit om det att diskuteras därefter 

kommer utbildning att diskuteras. 

Alla tre kommuner beskriver att de ser en framtid där det finns ett aktivt näringsliv med 

många entreprenörer och att de ska vara kommuner som arbetar för att främja näringslivet. 

Ovanåker och Söderhamn nämner den gemensamma arbetsmarknad som de tre kommunerna 

har. Ovanåker skriver i samband med den gemensamma arbetsmarknaden att de vill försöka 

utvidga sina invånares arbetsmarknad till att också innefatta Falun/Borlänge och Gävle i större 

utsträckning än i dagsläget genom att förbättra pendlingsmöjligheterna från kommunen. Detta 

kan vara ett sätt att anpassa sig till en hårdnande konkurrens om befolkningen, genom att se till 

att det är lätt att bo i kommunen men arbeta på annan ort gör kommunen sig attraktiv för 

personer som kan tänka sig att flytta till kommunen. Att Ovanåkers kommun skriver i sin 

översiktsplan om att de vill utöka den arbetsmarknadsregion de ingår i tyder på att de inte tror 

att det kommer skapas tillräckligt med arbete i den befintliga regionen och att de som kommun 

inte är attraktiv som boplats om det inte finns arbete inom ett tidsmässigt acceptabelt avstånd 

från kommunen. När det gäller den lokala arbetsmarknaden lägger Ovanåkers kommun mycket 

fokus på att främja för entreprenörskap och för småföretagande som det finns en stark tradition 

av i bygden sedan tidigare. Det går att se det som att kommunen försöker skjuta över ansvaret 

för att det ska finnas en fungerande arbetsmarknad i kommunen på invånarna själva. För att 

kommuninvånarna ska kunna bli entreprenörer eller företagare krävs att det finns möjligheter 

att starta upp ett företag, dessa möjligheter är något som kommunerna måste hjälpa till att skapa 

(Fortunato & Alter, 2016 s.470–472). Vilket är något som Ovanåkers kommun säger att de vill 

göra. Ovanåkers kommun är också själv en stor arbetsgivare, då all äldreomsorg, skola och 

nästan alla förskolor är kommunala, vilket täcker in många av de yrken som är vanliga i 

kommunen. Att kommunen vill skapa en bra miljö för företagande kan vara ett sätt att försöka 

skapa alternativ utifall det företag som är Gävleborgs femte största skulle behöva säga upp 

mycket personal, något som skulle slå hårt i kommunen. Därför kan det vara bra att sprida 

riskerna mer och uppmuntra till egenföretagande och entreprenörskap. Det är något som också 

Bollnäs och Söderhamn gör men de är inte lika beroende av en stor arbetsgivare för att hålla 

siffrorna för arbetslöshet låga som Ovanåker är. Bollnäs kommun har fler arbetsgivare i 

kommunen än Ovanåker men en av deras viktiga arbetsgivare som de hoppas på när det gäller 

att locka människor att flytta till kommunen är Bollnäs sjukhus, vilket innefattar den största 

yrkesgruppen, vård och omsorg, i kommunen. Det sättet som kommunen formulerar sig på 
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antyder att de även i framtiden ser Bollnäs sjukhus som en viktig arbetsgivare som det är viktigt 

att kunna ge bra förutsättningar för att de ska kunna fortsätta finnas och att det ska finnas 

arbetstillfällen för kompetent personal där. Utöver sjukhuset skriver Bollnäs kommun att de vill 

att det ska finnas gott om entreprenörer och att befintlig tjänste-, service och turismsektor ska 

utvecklas. Bollnäs kommun vill om möjligt dra nytta av den turisttrafik som passerar genom 

kommunen för att etablera sig som en turistort, som det är värt att stanna i. Skulle de lyckas 

med det skulle de få fler arbetstillfällen på grund av turismen och därmed kunna stärka 

arbetsmarknaden. Bollnäs kommun vill främja näringsliv och organisationer genom att skapa 

samarbeten över gränserna och ha diskussioner om hur det ser ut nu och hur framtiden ska 

utvecklas. Detta tyder på att de anser att det är viktigt att ha en fungerande arbetsmarknad för 

att människor ska vilja flytta till kommunen. Söderhamns kommuns översiktsplan har en lite 

annan ingång till arbete än vad de övriga kommunerna har. Även om Söderhamns kommun 

skriver att de vill skapa förutsättningar för nya företag, företagsutveckling och entreprenörskap 

är de oklara i sina beskrivningar över hur det ska gå till och vad som kan göras för att främja 

näringslivet. Söderhamns kommun skriver också att de vill att arbetslösheten ska minska så att 

alla har någon form av sysselsättning. De nämner även precis som Ovanåker gör att Bollnäs, 

Ovanåker och Söderhamn är viktiga för varandra när det gäller arbetsmarknaden.  

Det alla kommuner har gemensamt är att de verkar vara medvetna om att arbete kan vara 

både en pushfaktor och en pullfaktor beroende på om det finns eller inte. För hur vacker natur 

det än finns att bo i, eller hur bra skola eller omsorg det finns tillgång till i kommunen kommer 

inte det enbart att kunna locka människor att flytta dit. Utan det behöver finnas arbete eller bra 

förutsättningar att starta ett eget företag för att personer ska kunna flytta till kommunen. Men 

som Niedomsyl och Amcoff (2011, s.664 och s.668) säger om arbete finns kan det möjliggöra 

en flytt ”hem” som egentligen drivs av sociala skäl istället för ekonomiska, ekonomin är mindre 

viktig för en återflyttare än vad det sociala och närhet till släkt och vänner är. 

Människor som flyttar tillbaka till en kommun på grund av att de fått arbete där är oftast 

en brain gain för kommunen de flyttar till. De har ofta utbildat sig på annan ort och/eller arbetat 

och på så sätt skapat sig erfarenhet och kompetens. Alla tre kommunerna skriver i sina 

översiktsplaner att de tycker det är bra att invånarna utbildar sig och därigenom höjer 

utbildningsnivån i kommunerna. Att höja utbildningsnivån är något som Bollnäs kommun 

skriver är viktigt och de vill höja den genom samarbete med andra kommuner i länet. Ovanåker 

är av samma åsikt att det är viktigt att höja utbildningsnivån och de inser att som det är nu är 

det svårt att bo kvar i kommunen och fortfarande studera vidare, det är något som de vill 

förbättra genom bättre pendlingsmöjligheter och bättre möjlighet till distansstudier. Att 

förbättra möjligheterna till distansstudier när något som även Söderhamns kommun vill arbeta 

med främst genom tekniska lösningar. När det gäller utbildningar i kommunens regi vill alla 

kommunerna att utbildningen ska hålla hög kvalitet. Ovanåker skriver att de vill kunna erbjuda 

gymnasieutbildningar som är relevanta och som skapar den efterfrågade kompetensen i 

kommunen, dessutom vill de fördjupa samarbetet mellan skolan och näringslivet för att kunna 

matcha utbildningarna mot den kompetens som behövs i näringslivet. Men ingen av 

kommunerna lägger ner mycket plats i sina översiktsplaner på utbildning. Bollnäs tar upp alla 

ålderskategorier på utbildning, Ovanåker fokuserar mest på gymnasienivå och nämner mest 

grundskolan i förbifarten som att den också måste vara bra. Söderhamn nämner alla typer av 
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utbildning på samma översiktliga sätt, att de måste hålla hög kvalitet och att de måste följa de 

lagar som finns. Utbildning verkar vara något som kommunerna främst skriver om för att det 

måste finnas med men inte mycket mer än så, detta trots den möjlighet till brain gain som 

utbildningen kan skapa. För att det erbjuds en bra utbildning i kommunen kan vara det som 

avgör för en barnfamilj att de faktiskt ska flytta tillbaka till kommunen och därmed ta med sig 

sin utbildning och erfarenhet till hemkommunen.  

 

4.4 Infrastruktur och kommunikation 

Precis som i de övriga temana har kommunerna skrivit olika mycket om infrastruktur och 

kommunikationer. Men de har mer gemensamt än som skiljer sig åt, för hos alla tre kommuner 

ligger fokus på kollektivtrafik och pendling. Bollnäs kommun och Söderhamns kommun som 

båda ligger vid järnvägen och det finns avgångar med både lokaltrafik och SJ, samt godstrafik. 

I Ovanåkers kommun finns det en järnväg som har sin sträckning mellan Bollnäs och Orsa, men 

den är inte i bruk och Ovanåkers kommun vill att det fattas ett beslut om järnvägens vara eller 

inte vara. Om den ska tas i bruk igen ser kommunen gärna att det går persontrafik på den istället 

för enbart godstrafik som det var när den togs ur bruk. Om den inte ska tas i bruk vill kommunen 

få nyttjanderätt till den för att ha enligt ett medborgarförslag göra om den till gång- och 

cykelväg, detta för att underlätta transporter till och mellan tätorterna. Mellan de tre 

kommunerna går en busslinje som är väl använd för pendling av både skolelever och de som 

arbetar på en annan ort än de bor på. För de som bor i Ovanåkers kommun är bussen ett bra 

alternativ till bilen om de ska ta sig till Bollnäs eller Söderhamn för att där byta till tåg. Att 

kommunerna trycker så mycket på kollektivtrafiken kan vara för att de ser det som ett sätt att 

profilera sig som en hållbar kommun och att de ser att om det finns tillgång till bra 

kollektivtrafik är det lättare att bo kvar i eller flytta till kommunen och arbeta på annan ort än 

om de som gör det måste pendla med bil. Att alla kommunerna lägger mycket fokus på pendling 

tyder på att de är medvetna om att de saknar de lokaliseringsfördelar som krävs för att ha en 

riktigt stark arbetsmarknad själva och kunna ses som attraktiva kommuner att bo i, så de vill 

försöka förbättra möjligheterna att bo i kommunerna genom att visa att det går att bo här och 

det är ändå inga problem att ta sig till orter längre bort för att arbeta. Att kunna erbjuda bra 

pendlingsmöjligheter är något som både Bollnäs och Ovanåker återkommer på flera ställen i 

sina översiktsplaner och som de verkar anse vara väldigt viktigt för att kommunerna ska kunna 

utvecklas på ett positivt sätt. Just det återvändandet i översiktsplanerna till pendling som en 

lösning på kommunernas problem med avfolkning finns inte på samma sätt i Söderhamns 

översiktsplan utan där nämns det kortfattat och sedan går kommunen vidare till att beskriva 

vilket skick infrastrukturen är i och vad som behöver göras för att förbättra den. Här kan det 

vara åldersskillnaden på översiktsplanerna som spelar roll, precis som det troligtvis gör i de 

andra diskussionstemana. Eftersom mycket fokus ligger på pendlingsmöjligheterna måste de 

ses som ett sätt som kommunerna vill profilera sig på. Om kommunerna har en möjlighet att 

profilera sig som bra pendlingskommuner är det något som de kan använda i 

platsmarknadsföring för att framhäva att de inte bara erbjuder vackra bostadsmiljöer, bra 

service, utan också har bra pendlingsmöjligheter. Även om jobben inte finns ska det gå att bo, 

eftersom Niedomsyl (2008, s.1109) menar att boendeorten har blivit allt viktigare att beakta när 

policys skapas. Att kunna erbjuda bra pendlingsmöjligheter är viktigt för kommunerna och alla 
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tre kommunerna vill förbättra det utbud som finns i dagsläget, som kan möjliggöras genom en 

utbyggnad av järnvägen så att den blir tvåspårig söderut från både Bollnäs och Söderhamn för 

att det ska gå fortare att resa främst till Stockholm men även till Gävle. Med kortare restid kan 

det ingå i kommunernas arbetsmarknad och därför kan människor välja att flytta hem till de 

saker som de värderar och samtidigt ha ett arbete som inte ligger nästgårds. Ovanåker vill 

förbättra kollektivtrafiksamarbetet med Dalarnas län för att det ska vara lättare att pendla åt det 

hållet också och inte bara till Gävle, eftersom Falun ligger inom ett liknande avstånd från 

Ovanåker som Gävle gör, men eftersom Falun inte till hör samma län är det svårare att resa dit 

med kollektivtrafik. Att kunna erbjuda bra pendlingsmöjligheter till återflyttare innebär att de 

kan flytta hem och ta med sig sin kunskap och erfarenhet som de har skaffat sig när de bott på 

andra ställe och oftast utbildat sig längre än gymnasienivå och därigenom ge kommunen en 

brain gain (Niedomsyl & Amcoff, 2011, s.661; Huggins, 2014, s.24; Stockdale, 2006, s.355). 

Bra pendlingsmöjligheter kan också fungera som en pullfaktor att flytta hem till en ort som en 

redan har en place attachment till.  

Ovanåker skriver i sin översiktsplan att Vi är nära världen, och världen är nära oss. Citatet 

åsyftar att det finns bra pendlingsmöjligheter men också att kommunen ska kunna erbjuda bra 

IT-infrastruktur, en stabil och snabb uppkoppling för att möjliggöra för människor med arbete 

på andra orter som kanske inte vill veckopendla men har möjlighet att arbeta hemifrån alla eller 

vissa dagar. Genom att göra detta blir kommunen attraktivare att flytta hem till för de som 

känner att de vill komma tillbaka men som inte riktigt kan på grund av arbete. Bollnäs kommun 

för ett liknande resonemang att om de kan erbjuda bra IT-uppkoppling kan de också bli 

attraktivare som bostadsort för de som har möjlighet att arbeta hemifrån istället för att pendla. 

Att vara en attraktiv bostadsort är enligt Rérat (2017, s.71) viktigt för att de som flyttat ut ska 

vilja flytta tillbaka. I Söderhamns översiktsplan återfinns inte ett sådant resonemang, utan texten 

rör sig på ett mer övergripande plan vad gäller IT. De skriver att det ska finnas tillgängligt och 

att det befintliga IT-nätet ska förbättras, men utöver det finns det inga tydliga resonemang om 

att använda en bra IT-infrastruktur för att locka människor att flytta hem. 

Överlag verkar inte Söderhamns kommun ha tänkt på IT och pendlingsmöjligheter på 

riktigt samma sätt som Bollnäs och Ovanåker har gjort, troligtvis på grund av att deras 

översiktsplan är äldre än de övrigas. För de har ett tydligt fokus på att pendling och IT är två 

faktorer som kan användas för att få människor att flytta till kommunen och att de kan användas 

som en avgörande pullfaktor för återflyttning eller kan om det inte fungerar som det ska vara 

en pushfaktor som får människor att lämna för att de behov som finns inte blir uppfyllda. Om 

det finns bra IT och pendlingen fungerar går det även att använda det i eventuell 

platsmarknadsföring för att visa att här kan du bo vackert och fortfarande kunna arbeta på annan 

ort om det skulle behövas.  

 

5 SLUTSATS 

 

De slutsatser som går att dra utifrån översiktsplanerna är att det Bollnäs kommun som ägnat 

mest utrymme åt återflyttning i sin översiktsplan. De är den enda av kommunerna som nämner 

”flytta tillbaka” i sin översiktsplan. De andra kommunerna skriver främst om att få människor 

att flytta till kommunen utan att göra någon närmare definition av vilka de vill ska flytta till 
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kommunen även om det underförstått går att förstå att det är barnfamiljer där föräldrarna har 

mer utbildning och bättre arbete som är intressantast för kommunerna. Att ingen av 

kommunerna skriver mer om återflyttning som lösning på avfolkningsproblemet är 

anmärkningsvärt, då det kan tänkas att det är lättare att få en person att flytta tillbaka till 

landsbygden som känner till den, än att få någon som inte känner till platsen att göra det. För 

de lägger alla fokus i sina översiktsplaner på att de är kommuner med en åldrande befolkning 

med vissa problem med befolkningsminskning, en minskning som på den senaste tiden 

bromsats med hjälp av invandring. De beskriver alla i sina översiktsplaner att de vill vara 

kommuner som är attraktiva att bo i och för att ses som det lägger Bollnäs och Ovanåker stor 

vikt vid att det ska byggas bostäder som antingen ligger nära service och kommunikationer eller 

i som ligger i vacker miljö, gärna strandnära. Söderhamn skriver inte speciellt mycket om att 

bygga nytt men det lilla de skriver är att det ska ske i närheten av service och kommunikationer 

precis som de andra två. I Ovanåkers översiktsplan går det att finna en viss underliggande 

förståelse för problematiken med att åstadkomma återflyttning, men det skrivs inte fram att 

återflyttning skulle kunna vara en dellösning på avfolkningen. I Söderhamns översiktsplan går 

det inte att finna speciellt mycket som antyder att det finns någon större förståelse för 

återflyttning utan de fokuserar mest på att presentera läget som det är.  

Eftersom ingen av kommunerna rakt ut skriver speciellt mycket om återflyttare, och det 

bara är Bollnäs kommun som nämner något om det, måste en tolkning av kommunernas 

översiktsplaner göras för att se vad de tänker som lösning på avfolkningsproblematiken. De 

saker som återkommer i alla tre kommuners översiktsplaner är att de vill vara attraktiva 

kommuner att bo och att detta ska uppnås genom att erbjuda bostäder på ställen som många vill 

bo på, ha bra pendlingsmöjligheter och erbjuda bra service. Det är det generella intrycket som 

alla kommunerna ger i sina översiktsplaner, men Söderhamn har som nämnts många gånger 

tidigare ett annat fokus i sin översiktsplan än de andra kommunerna har. Söderhamns kommuns 

översiktsplan ger en mer uppgiven känsla vid läsningen än Bollnäs och Ovanåkers gör. Det kan 

bero på att den fokuserar mer på ”så här är det” istället för ”så här vill vi att det ska bli” som de 

andra fokuserar på. Bollnäs och Ovanåker ger intrycket av att deras avfolkningsproblem 

kommer att lösas genom att de blir attraktiva kommuner för barnfamiljer med eftergymnasial 

utbildning att bo i något som går att koppla ihop med vad Niedomsyl (2008, s.1126–1127) 

skriver att genom att välja vad som presenteras i platsmarknadsföringen kan kommunerna välja 

vilken målgrupp de riktar sig mot i sin marknadsföring. Bollnäs och Ovanåker har tämligen 

tydliga formuleringar i sina översiktsplaner som går att se att de riktar sig mot barnfamiljer i 

sin planering för kommunernas framtid. Alla tre kommuner verkar även inse att de inte kommer 

klara sig själva utan att de kommer behöva samarbeta med varandra för att kunna erbjuda de 

arbets- och pendlingsmöjligheter som krävs för att människor ska kunna i kommunerna och ha 

ett arbete som kräver högre utbildning eftersom det i alla kommuner är relativt begränsat med 

den typen av arbete. Vilket bidrar till behovet av att som kommun kunna erbjuda bra 

pendlingsmöjligheter för att människor ska vilja bo i kommunerna. Kommunerna betonar alla 

att det är viktigt att det finns bra pendlingsmöjligheter i kommunerna och att det ska vara lätt 

att ta sig främst till Stockholm och Gävle, Ovanåkers kommun lägger även till Falun/Borlänge 

som platser som de anser vara viktiga att kunna ta sig till. Just att kunna ta sig till andra platser 

från kommunerna verkar vara den absolut främsta åtgärden kommunerna vill ta till för att 
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förhindra avfolkning och som andra åtgärd är det att kunna erbjuda bostäder i vacker miljö med 

nära till service och kommunikationer. Kopplingen mellan minskad avfolkning, pendling och 

vacker bostadsmiljö är något som är återkommande i många delar av översiktsplanerna. Men 

det som det verkar som att kommunerna missar när det gäller att locka människor att flytta 

tillbaka är att place attachment är en viktig pullfaktor för att få människor att återvända. Alla 

kommunerna planerar mer för fysiska strategier att få människor att återvända, som att de 

ständigt återkommer till bostäderna och pendlingsmöjligheterna, istället för att ge mer tid till 

de mjuka värden som place attachment representerar. Kommunerna kan givetvis inte skapa 

place attachment hos sina invånare och utflyttade men de kan ge grogrund för och skapa 

förutsättningarna för att människor ska känna det.  

Genom att inte fokusera mer på att aktivt arbeta för att få människor som lämnat 

kommunerna att se möjligheterna med att flytta hem igen efter att ha utbildat sig eller fått 

erfarenhet kan kommunerna gå miste om en grupp människor som kanske skulle kunna tänka 

sig att flytta tillbaka men som inte gör det för att de inte ser möjligheterna som kommunerna 

kan erbjuda. Istället är det de som redan har ett uttalat place attachment som återvänder för de 

längtar redan hem och behöver inte hjälp från kommunens sida att ta steget att återvända. 

Kommunerna verkar snarare satsa på att locka helt nya människor som inte har någon egentlig 

koppling till kommunen att flytta dit. Men frågan är om det är bättre att locka människor med 

eller utan koppling till kommunen att flytta dit. Det går att tänka sig att de som flyttar till 

kommunen utan att ha någon koppling dit har lättare att lämna kommunen om den inte uppfyller 

de krav som finns. Återflyttare skulle inte bara stärka befolkningsunderlaget utan även 

kommunens ekonomi som helhet, då skatteintäkterna ökar med fler välutbildade invånare. Men 

det som bör vara det viktigaste för kommunerna är att de behåller sin befolkning och kan 

erbjuda de möjligheter som krävs för att invånarna inte ska behöva flytta för att studera eller få 

arbete. En kommun som uppfyller invånarnas förväntningar på service och arbetstillfällen är 

attraktiv att bo men den är också attraktiv att flytta tillbaka till. I en kommun med negativ 

befolkningsutveckling kan återflyttarna bromsa befolkningsminskningen men de kan även, 

genom sina transregionala sociala nätverk, sprida en bild av kommunen som en attraktiv plats 

att bo på.  

Ett område för vidare studier i ämnet vore att fokusera på kommunernas syn på 

entreprenörskap. Möjligheterna för återflyttare att ta sin försörjning med sig vid en flytt tillbaka 

till hemkommunen. Ett annat område för möjliga studier är att se vad som kan göras för att få 

ungdomar att stanna kvar i hemkommunen istället för att flytta därifrån. Ett tredje område som 

skulle kunna vara tänkbart för vidare studier är vad avfolkningskommuner kan göra för att få 

nyanlända att stanna i kommunen. Dessa områden vore intressanta då det inte varit möjligt att 

de dem utrymme i denna uppsats-  
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