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Sammanfattning 
Många mindre kommuner i Sverige minskar i befolkning. Detta är inte enbart en trend i 

Sverige utan det är en stor global trend. Gislaved som ligger i sydvästra Småland är en 

av alla kommuner som minskar i befolkning och som har drabbats av en allt högre 

arbetslöshet. Studiens mål är att hitta orsaken till hur och varför Gislaved minskar i 

befolkning. En annan del i studiens syfte är att hitta en lösning för hur kommunen kan 

förhindra den demografiska tillbakagången. 

Gislaved, som gränsar till nio kommuner, har i dagsläget problem att få ungdomar som 

flyttat från kommunen för studier och arbete att återvända. I jämförelse med 

grannkommunerna är Gislaved den kommun som har haft störst befolkningsminskning 

under 2000-talet. Detta beror på att Gislaved inte har tillräckligt många jobb att erbjuda 

och arbetslösheten stiger. Därmed tvingas kommunens invånare att flytta för att få en 

anställning i en annan kommun.  

Eftersom många mindre kommuner minskar i befolkning finns det flera olika strategier 

för hur den negativa trenden ska hindras. En strategi är tillväxtpolitik som fokuserar på 

tillväxt, befolkningsmässigt och ekonomiskt. Tillväxtpolitik bygger på att öka 

kommunens attraktivitet genom till exempel intressanta turistmål eller att kunna erbjuda 

jobb. En annan strategi är lokal anpassningspolitik som inte fokuserar på tillväxt utan 

handlar om att acceptera de nya förutsättningarna som en minskad befolkning innebär. 

Lokal anpassningspolitik används för att höja livskvaliteteten för de boende i 

kommunen genom till exempel samarbete med andra kommuner. 

För att analysera och granska arbetsmarknaden i Gislaveds kommun utfördes en shift-

share-analys. Intervjuer med kommunalrådsordförande Niclas Palmgren (M), 

kommunalrådets viceordförande Margareta Lindgren (S) och Anders Ahlström, 

näringslivschef för Gislaved Näringsliv AB, har genomförts.  

Shift-share-analysen visade att Gislaved står sig starka gentemot resten av Sverige inom 

två arbetssektorer, Tillverknings- och utvinningsindustrin och Jordbruk, skogsbruk och 

fiske. Kommunen hade år 2010 jämfört med år 2001 9,8 % mindre anställda inom alla 

arbetssektorer, vilket motsvarar en minskning med 1563 anställda. 

I intervjuerna framkom det att den största anledningen till att kommunen minskar i 

befolkning beror på att de har svårt att locka tillbaka ungdomar som har flyttat från 

kommunen för arbete och studier på annan ort. Alla tre som intervjuades påpekade att 
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bil- och järnvägarna hade en låg standard vilket de ansåg var ett problem för kommunen 

och dess företag eftersom det minskar möjligheterna för pendling. Goda möjligheter till 

pendling är viktigt för en kommun enligt tidigare studier. 

Av dessa anledningar bör kommunen satsa på lokal anpassningspolitik som leder till 

högre kvalitet i de kommunala verksamheterna för att medborgarna ska vara nöjda. De 

bör även satsa på att förbättra infrastrukturen som i längden kan generera fler jobb och 

en tillväxt, befolkningsmässigt och ekonomiskt. 

Nyckelord: Tillväxtpolitik, lokal anpassningspolitik, turism, pendling, shift-share-

analys.  
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Abstract 
Many small municipalities in Sweden have a declining population. It is not only a trend 

in Sweden, but a big trend all over the world. Gislaved in Småland is one of the 

municipalities facing a population decline. The purpose with this thesis is to identify 

why Gislaved’s population is declining. Another purpose is to identify solutions how 

Gislaved can  reverse the trend.. 

Many young people are moving away from Gislaved to get a job or study because it is 

difficult to get a job or study in Gislaved. Gislaved has experienced the biggest 

population decline compared to its neighboring municipalities: population decline in 

Gislaved is a big problem. 

As many municipalities having a population decline there is many theories about how to 

stop the negative trend. One way is growth policy that focuses on a population and 

economic growth. Growth policy focuses on increasing the community’s attractiveness 

with interesting tourist destinations or jobs. Adoption policy doesn’t focus on growth. 

Adoption policy is a strategy that faces the new conditions and circumstances associated 

with a declining population. Adoption policy focuses on existing residents and ways to 

improve their standard of living by for example cooperating with other municipalities. 

To analyze Gislaved’s labour a shift-share-analysis were used. Interviews with Niclas 

Palmgren (M), Margareta Lindgren (S) and Anders Ahlström from Gislaved Näringsliv 

AB were made. The shift-share-analysis shows that Gislaved has a comparative 

advantages in two economic sector, manufacturing industry and agricultural, forestry 

and fishing.  In comparison to year 2001 Gislaved had 9,8 % less employed, which is a 

decline of 1563 employed.  

In the interviews the biggest reason given for Gislaved’s population decline is the net 

outmigration of young adults, people that  leave  Gislaved for work or study  and don’t 

return. Another reason and problem is poor transportation infrastructure and thus 

limited commuting possibilities . 

Gislaved should focus on an adoption policy to satisfy the residents. They should also 

improve the infrastructure which can create more jobs which can help Gislaved grow.   

Keywords: Growth policy, adaption policy, tourism, commuting, shift-share-analysis. 
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1. Inledning 
Allt fler mindre kommuner i Sverige minskar i befolkning och 250 av Sveriges 290 

kommuner tappar sin unga befolkning (Mellander, 2013). Detta fenomen förekommer 

inte enbart här i Sverige utan det är ett förekommande fenomen även i resten av världen. 

De som drabbas hårdast är de mindre kommunerna på landsbygden (Amcoff & 

Niedomysl, 2011).   

Urbaniseringen i länder runt om i världen påskyndas eftersom fler människor väljer att 

flytta ifrån de mindre kommunerna till storstäderna. Sverige var år 2010 det land som 

urbaniserades snabbast av alla medlemsländer i EU, faktiskt så mycket som tre gånger 

snabbare än snittet. Detta har medfört att Stockholm, Malmö och Umeå hör till de städer 

som växer snabbast i Europa (Sydsvenskan, 2012).  

Ofta hänger en minskad befolkning ihop med en stigande arbetslöshet. Hög arbetslöshet 

ökar risken för att invånare tvingas flytta till kommuner med bättre arbetsmöjligheter. 

Eftersom detta är ett stort problem i flera länder har landsbygdsutvecklingen blivit en 

viktig fråga på den politiska agendan i många länder och internationella organisationer 

(Pfuderer, 2003).   

Gislaved i sydvästra Småland är en kommun som har drabbats av både en negativ 

befolkningstrend och en högre arbetslöshet de senaste åren. Sedan år 1999 då Gislaved 

var som störst befolkningsmässigt, 30 408 invånare, har kommunen minskat med 1695 

invånare, vilket motsvarar en minskning varje år med 121 personer varje år (SCB, 

2014a). Nedläggningen av däckfabriken Continental i Gislaved år 2001 drabbade nästan 

800 anställda och ungefär 200 flyttade från Gislaved för att få jobb på annan ort. Den 

värsta krisen uteblev dock och den öppna arbetslösheten ökade knappt från 1.8 % till 

2.2 % (SR, 2002). Arbetslösheten har dock ökat drastiskt de senaste åren, från 3.2 % år 

2008 till 8.8 % år 2013, vilket var högre än rikssnittet (Arbetsförmedlingen, u.å.).   

Frågan är vad som ska göras för att kunna vända eller åtminstone stabilisera den 

negativa befolkningstrenden och lyckas sänka den höga arbetslösheten. Det finns olika 

teorier och strategier om hur det ska gå till. Tillväxtpolitik bygger på att få kommunen 

att växa i storlek, såväl befolkningsmässigt som ekonomiskt. Turism är ett sätt att locka 

människor till kommunen vilket kan öka den ekonomiska omsättningen enligt Hultman 

(2007). Även enligt Buckley (2003) kan nya turistmål som bygger på den befintliga 

naturen i området öka en kommuns attraktivitet och ge positiva konsekvenser på både 
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lokal, regional och global nivå och påverka ur både ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. Bra infrastruktur med goda möjligheter för pendling är också ett 

sätt att öka kommunens attraktivitet och få folk att flytta till kommunen (Bill, Mitchell 

& Watts, 2006). En del experter inom ämnet pekar dock på att kommuner istället måste 

acceptera den vikande befolkningsmängden och istället arbeta efter de nya 

förutsättningarna för att fokusera helt och hållet på att höja livskvaliteten för de som 

redan bor i kommunen (Syssner, 2014).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att försöka förstå hur och varför Gislaved minskar i befolkning och om 

kommunen bör satsa på tillväxtpolitik eller lokal anpassningspolitik för att i framtiden 

ha en mer stabil ekonomi och befolkningsmängd. Målet med studien är även att komma 

med ett förslag om hur kommunens attraktivitet kan höjas genom att till exempel kunna 

erbjuda fler jobb eller nya turistmål. Studien ska även undersöka hur kvaliteten och 

standarden i de kommunala verksamheterna och dess service kan förbättras och höjas. 

Studien grundar sig på följande frågeställningar: 

• Hur och varför minskar Gislaveds kommun i befolkning? 

• Bör Gislaveds kommun satsa på tillväxtpolitik eller lokal anpassningspolitik? 

• Vad kan Gislaveds kommun förändra och förbättra för att kommunen ska få en 

mer stabil befolkningsmängd och ekonomi i framtiden?  
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2. Gislaved 
 
Gislaved, som är en landsbygdskommun (Jordbruksverket, 2013a), är en av alla mindre 

kommuner på landsbygden i Sverige som minskar i befolkning. 250 av 290 kommuner i 

Sverige tappar sin unga befolkning (Vertikals, 2013). Kommunen har även en hög 

arbetslöshet. Gislaved är beläget i sydvästra Småland (figur 1) och angränsar till nio 

kommuner och tre  län. 

 

 
Figur 1: Gislaved ligger vid den blåvita cirkeln (Hitta.se, u.å.) 

 
2.1 Befolkning 
År 1999 var Gislaved en kommun som slog sitt rekord i antal invånare, 30 407 (SCB, 

2014a) och hade vid 2001 endast en öppen arbetslöshet på 1.8 % (SR, 2002). Men vid 

årsskiftet 2001 och 2002 kom beskedet att den stora däckfabriken Continental, som 

sysselsatte 774 anställda, skulle läggas ner och flytta sin verksamhet från Gislaved. 

Detta drabbade Gislaved och gjorde att den öppna arbetslösheten ökade i kommunen 

Den största krisen uteblev eftersom så pass många som 300 hade fått en ny anställning 

inom ett år (SR, 2002). Däremot drabbades Gislaved av ett befolkningstapp på 232 

personer samma år och efter det har den negativa befolkningstrenden (tabell 1) fortsatt 

varje år förutom ett par undantag. Överlag har dock kommunen minskat i befolkning 

sedan 1999 då kommunen hade sin topp i antal invånare. År 2013 bodde det 28 713 

personer i Gislaveds kommun. Befolkningen har därmed minskat med 1694 personer 

sedan år 1999 vilket betyder att kommunen i snitt har minskat med 121 personer varje 
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år (SCB, 2014a). I och med den stora befolkningsminskningen har de haft en klart större 

befolkningsminskning än sina grannkommuner och övriga kommuner i Jönköpings län 

under 2000-talet (SCB, 2014a).  

Tabell 1: Gislaved har minskat från 30 407 invånare till 28 713 invånare (baserat 
på statistik från SCB, 2014a) 

 

Den största åldersgruppen som flyttat från Gislaved år 2013 är de mellan åldrarna 20 - 

29. Under år 2013 flyttade 570 personer i ålderskategorin från Gislaved. Siffran kan 

jämföras med motsvarande siffra för de i åldersgruppen 30 - 39 som var 147 personer 

(SCB, u.å.). Över en längre tid går det att uträkna att det största tappet i befolkning skett 

mellan åldrarna 25 - 40 oavsett kön (tabell 2) (SCB, 2014b). 
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Tabell 2: Befolkningspyramider för Gislaved år 1999 och 2013 visar den minskning som 
skett i befolkningen mellan åldrarna 25 – 40. (SCB, 2014b) 
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Många har forskat om migration och vid vilken ålder de flesta flyttar och varför de 

flyttar. Enligt undersökningar av Magnusson och Turner (2003) är det vanligast i 

Sverige att flytta i åldersgruppen 20-30. Garaskys (2002) forskning tyder på ungefär 

samma åldersgrupp, 18 – 29.  Detta visar på att Gislaveds problem med 

befolkningsminskning och i vilken åldersgrupp det är vanligast att flytta inte skiljer sig 

från forskningen som visar på samma resultat överallt i världen som Gislaveds 

demografiska utflyttning.  

 

Som det nämndes i föregående stycke är den största anledningen till att många flyttar 

mellan åldrarna 20-29 är att de flesta börjar studera på högskola/universitet och startar 

sin arbetskarriär. Därmed får många det bättre ekonomiskt ställt och kan flytta 

(Magnusson & Turner, 2003). I dagsläget har Gislaved varken en högskola eller ett 

universitet. Däremot erbjuder kommunen i samarbete med högskolor och universitet 

runt om i Sverige chansen att studera yrkeshögskoleprogram, högskoleprogram och 

fristående kurser på distans från en lokal i Gislaved (Gislaveds kommun, 2014a).  

2.2 Arbetslöshet i Gislaved 
I takt med att befolkningen i Gislaved har minskat har den öppna arbetslösheten ökat. 

Vid år 2008 var 3,2 % av Gislaveds invånare öppet arbetslösa vilket går att jämföra med 

Sveriges öppna arbetslöshet som vid samma tidpunkt var 5,0 %. Sedan 2008 har 

arbetslösheten ökat dramatiskt i Gislaved och år 2013 var 8,8 % öppet arbetslösa i 

Gislaved (tabell 3). År 2010 var arbetslösheten 9,3 % och därefter har den gått ner något 

men den har legat stabilt kring 9 % de senaste tre åren. Den öppna arbetslösheten för 

resten av Sverige år 2013 var 8,5 % (Arbetsförmedlingen, u.å.).  

 

 

 

 

  

 

 

Tabell 3: Den öppna arbetslösheten i Gislaved har överstigit rikssnittet de 
senaste åren (baserat på statistik från Arbetsförmedlingen, u.å.) 
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Mellan åren 2001 och 2010 har fem arbetssektorer i Gislaveds kommun minskat i antal 

anställda (tabell 4). Den största minskningen gällande antalet anställda har tillverknings- 

och utvinningsindustri haft som har minskat med 2128 anställda. Detta motsvarar 25,3 

%. Detta har haft en stor inverkan på att arbetslösheten i Gislaved ökat så pass mycket 

de senaste åren. I procent har informations och kommunikationsföretag minskat med 

31,3 %, motsvarande 46 anställda, vilket är den största minskningen rent procentuellt 

sett i Gislaved. Informations och kommunikationsföretag står dock för en liten andel 

anställda i Gislaved procentuellt sett. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.3 Vad tycker Gislaved kommuns medborgare 
SCB utförde under hösten 2013 en medborgarundersökning i Gislaved för att ta reda på 

vad medborgarna i Gislaved tyckte om sin egen kommun som en plats att bo och leva i 

(tabell 5). Betygsindexet för undersökningen var mellan 0 till 100, där under 40 ansågs 

som ”Inte godkänt”, över 55 som ”Nöjd” och över 75 klassades som ”Mycket nöjd”.  

Snittet i betygsindexet för alla kategorier var 55 och därmed höll sig Gislaved precis 

över gränsen för ”Nöjd”. 

Tabell 4: Antalet anställda i olika arbetssektorer i Gislaved (baserat på statistik från SCB, 
2013a). 



 

7 
 

Tabell 5: Betygsindex för vad invånarna tyckte om kommunen som en plats att bo 
och leva i (baserat på statistik från SCB, 2013b) 

 

 

 

 

 

 

Betygsindexet för kommuner i samma storleksklass som Gislaved var något högre, 59, 

än Gislaveds 55. I jämförelse med genomsnittet för till exempel Utbildningsmöjligheter 

och Kommunikationer hade Gislaved ett lägre betygsindex (tabell 5). Av de åtta olika 

kategorierna låg Gislaveds resultat över genomsnittsresultat i två kategorier. De två 

kategorierna var Bostäder och Arbetsmöjligheter. Medborgarundersökningen 

undersökte även vad medborgarna ansåg om kommunens verksamheter (tabell 6). 

Sammanlagt fick kommunens verksamheter betygsindexet 57 av kommunens invånare 

vilket var högre än genomsnittet bland övriga kommuner som medverkade i 

undersökningen.  

Tabell 6: Betygsindex för kommunens verksamheter (SCB, 2013b) 

Kategorier Betygsindex 
Bemötande och tillgänglighet 58 
Vatten och avlopp 84 
Räddningstjänsten 76 
Renhållning och sophämtning 69 
Förskolan 65 
Grundskolan 59 
Gymnasieskolan 64 
Kultur 63 
Idrotts- och 
motionsanläggningar 61 
Äldreomsorg 57 
Gång- och cykelvägar 56 
Gator och vägar 54 
Miljöarbet 54 
Stöd för utsatta personer 48 
Snitt 57 

 

Kategorier Betygsindex 
Rekommendation 54 
Bostäder 61 
Fritidsmöjligheter 58 
Kommunikationer 56 
Kommersiellt utbud 56 
Trygghet 55 
Arbetsmöjligheter 51 
Utbildningsmöjligheter 49 
Snitt 55 
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Slutligen undersöktes vad medborgarna tyckte om sina chanser till inflytande i 

kommunens beslutande i viktiga frågor (tabell 7). Snittet hamnade på 41 vilket är precis 

över gränsen för godkänt. Genomsnittsresultatet för övriga deltagande kommuner blev 

39, precis under gränsen för godkänt. 

  
 

 

 

 

 
 
 
2.4 Vad tycker Gislaved kommuns företagare? 
Precis som kommunens invånare under hösten 2013 fick deltaga i en undersökning 

utförd av SCB deltog företagen i Gislaved i en undersökning år 2009 (SCB, 2009). Den 

första delen av undersökningen utredde vad kommunens företag ansåg om kommunens 

företagsmiljö och olika verksamheter (tabell 8). Snittet för betygsindexet blev 57 vilket 

var högre än genomsnittet för övriga deltagande kommuner. Gislaveds betygsindex för 

de olika kategorierna var högre än genomsnittet i alla kategorier förutom i kategorin 

Kommunikationer.  

Tabell 8: Betygsindexet för vad företagen ansåg om kommunens verksamheter 
(SCB, 2009) 

Kategorier Betygsindex 
Framtiden 55 
Inställning till företagande 62 
Samhällsservice, boende 
m.m 58 
Regionens attraktivitet 57 
Finansiellt stöd 57 
Kontaktytor och rådgivning 53 
Kompetensförsörjning 47 
Kommunikationer 41 
Snitt 57 

Kategorier Betygsindex 
Information 57 
Kontakt 49 
Förtroende 48 
Påverkan 40 
Snitt 41 

Tabell 7: Betygsindex för hur stor chans till inflytande invånarna tycker de har 
(baserat på statistik från SCB, 2013a) 
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Den andra delen i SCB:s undersökning med företagarna i Gislaveds kommun granskade 

vad företagarna tyckte om kommunens service (tabell 9). Även denna del gav Gislaveds 

kommun ett högre betygsindex i snitt än övriga kommuner. Gislaveds sammanlagda 

betygsindex blev 46 och övriga kommuners betygsindex blev 39. Gislaveds betygsindex 

var högre i alla kategorier än övriga kommuners betygsindex. 

 

Kategorier Betygsindex 
Inställning till 
företagande 55 
Service 47 
Tillståndsgivning 46 
Upphandling 40 
Snitt 46 

 
2.5 Turism i Gislaveds kommun 
För många mindre kommuner har turismen fått en allt större betydelse i och med den 

demografiska tillbakagången. Turismen betyder mycket för ekonomin i de mindre 

kommunerna eftersom turismen kan sysselsätta många personer. Alla pengar som 

spenderas av turisterna i kommunen kan också sätta fart på den ekonomiska 

omsättningen i kommunen (Hall, 2005). 

I Gislaved finns i dagsläget åtta naturreservat men även andra naturvackra områden. Till 

exempel Anderstorps stormosse som är ett av södra Sveriges största myrmarksområden 

(Gislaveds kommun, 2013a). Just naturturism är en stor internationell industri som 

påverkar både det lokala och globala ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

(Buckley, 2003). Buckley (2003) menar att naturvackra områden som naturreservat och 

andra skyddade områden blir allt mer värdefulla. Många turister vill besöka och vandra i 

skyddade och orörda områden på grund av att den vilda naturen försvinner allt mer.  Det 

beror på att fler städer breder ut sig och blir större och större. Dessa naturområden blir 

därmed alltmer värdefulla och myndigheter och kommersiella investerare börjar förstå 

värdet i naturen ur ett turistperspektiv (Buckley, 2003).   

Naturturism behöver inte enbart vara vacker och orörd natur utan även vandring, 

skidåkning, paddling och fritidsfiske är vanliga typer av naturturism. Gislaved är en del 

Tabell 9: Företagens betyg för kommunens service (baserat på statistik från SCB, 2009) 
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av Smålands sjörike och därmed finns det goda möjligheter till fiske med hela 388 sjöar 

i kommunen (Gislaveds kommun, 2013b). Sjöarna och ån Nissan ger även goda 

möjligheter för att paddla och längs med Nissan finns en kanotled som sträcker sig 86 

kilometer. 

Det finns ett stort antal vandringsleder med stor variation med avseende på längd i 

kommunen. Den längsta vandringsleden är Gislavedsleden som är nästan tio mil lång 

med varierande natur och miljö. Gislavedsleden är uppdelad i sex delar och tack vare 

lägerplatser med vindskydd och toalett finns möjlighet till övernattning längs med leden 

(Gislaveds kommun, 2014b). 

Det är inte enbart naturturism som kan locka människor till Gislaved. I kommunen finns 

det tre 18-håls banor för golfintresserade (Visit-Gislaved, u.å.). Tre simhallar och ett 

utomhusbad finns i kommunen som kommunen själva sköter och det finns även 12 

badplatser i Gislaved som tas om hand av lokala föreningar (Gislaveds kommun, 

2014c).  

Isabergs skidanläggning i Gislaved är ett område som utnyttjats under en lång tid för 

vintersport och har sammanlagt åtta liftar och tio pister och utgör därmed södra 

Skandinaviens största skidanläggning (Isaberg, u.å. a). Det är inte enbart på vintern som 

det råder febril aktivitet i området utan även på sommaren lockar anläggningen turister 

med fina vandringsleder, cykelleder, höghöjdsbana och även en älgpark (Isaberg, u.å. 

b).  

Bortsett från friluftsliv och motion finns det andra turistmål i kommunen, som till 

exempel ett antal gamla hembygdsgårdar med anor från bland annat 1600-talet och fem 

olika muséer (Visit-Gislaved, u.å.). 

2.6 Kommunikationer och kollektivtrafik i Gislaveds kommun 
Gislaveds kommun blev år 2012 klara med en strategi för kollektivtrafiken i kommunen 

för åren 2012 - 2022.  Med stöd av bland annat nationella mål, till exempel att 

kollektivtrafikens marknadsdelar ska fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 har 

kommunen arbetat fram ett antal mål och strategier för att förbättra kollektivtrafiken i 

kommunen (Gislaveds kommun, 2012). 

18,7 % av dagbefolkningen i Gislaved kommun var år 2006 inpendlare från annan 

kommun (figur 2), vilket gjorde att kommunen placerade sig precis över gränsen för att 
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räknas som en kommun med liten andel inpendlare. Rikssnittet för andelen inpendlare 

bland dagbefolkningen var 30,9 %. För andelen utpendlare bland nattbefolkningen år 

2006 ansågs Gislaveds kommun ha en liten andel pendlare, 17,1 % (figur 2) vilket är 13 

% under rikssnittets siffra på 31 % (Olander, Sandgren, Thulin & Torége, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifall andelen karriärpendlare, personer som bytt arbetskommun men inte 

boendekommun (Olander et al., 2008), är hög bland in- och utpendlare är detta bra för 

kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket visar att kommunen har en bra lokal 

arbetsmarknad (Olander et al., 2008). I kommunen består kollektivtrafiken av bussar 

och tåg men det finns även färdtjänst och skolskjutstrafik och så kallade 

kompletteringsresor som erbjuds till de som bor på landsbygden i kommunen. Även om 

det finns tågtrafik i kommunen stannar inga tåg i centralorten Gislaved. Tågen stannar i 

mindre orter som Reftele (tåget går mellan Halmstad och Nässjö) och Smålandsstenar 

(Kust till kust-banan). I dagsläget finns det dock inga dubbelspår varken på sträckan 

Halmstad – Nässjö (Järnväg, u.å. a) eller på Kust till kust-banan (Järnväg, u.å. b). 

Busstrafik finns mellan alla tätorter under alla veckodagar men under helgerna är det tre 

orter (Broaryd, Burseryd och Skeppshult) som inte har tillgång till busstrafik. Under 

sommaren går det färre bussturer till flera av tätorterna i kommunen. Antalet turer 

mellan de större orterna i kommunen har dock ökat sedan 2007 då krösabussystemet 

infördes (Gislaveds kommun, 2012). 

Gislaveds kommun angränsar till nio kommuner och tre länd, Västra Götaland, Halland 

och Kronoberg. Större städer som Jönköping, Halmstad, Borås och Växjö ligger drygt 

Figur 2: 18,7 % inpendlare och 17,1 % utpendlare i Gislaveds kommun 
(baserat på statistik från Olander et al., 2008. Karta från Gislaveds 
kommun, 2014d) 
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en timme bort med bil och Göteborg ligger ytterligare en halvtimmes resa bort. Numera 

är vanligt att resa 1-2 timmar per dag till arbete och studier (Olander et al., 2008) . I 

dagsläget är turtätheten med länsöverskridande buss- och tågtrafiken relativt låg till 

Västra Götaland och Halland (Gislaveds kommun, 2012). Betalsystemet skiljer sig åt 

mellan länen vilket försvårar vid betalning (Gislaveds kommun, 2012). Tidtabellerna 

för buss och tåg är inte samordnade vilket resulterar i långa väntetider. Kommunen 

påpekar själva i sin strategi (2012) för kollektivtrafiken att det är viktigt att tidtabellerna 

samordnas för att öka möjligheterna för att pendla till arbete och studier.  

För att nå de mål som kommunen satt upp krävs att antalet som åker med kollektivtrafik 

ökar. Därför anser Gislaveds kommun (2012) att de behöver arbeta med invånarnas 

attityd gentemot kollektivtrafik och på det sättet få fler att åka. De vill även skapa bättra 

förutsättningar för de som pendlar till arbete och studier, både inom kommunen och till 

andra kommuner. Därför vill Gislaveds kommun satsa på att öka turtätheten och även 

ha fler turer på obekväma tider. 

Gislaveds kommun skriver även att de vill försöka samordna biljettsystemet för 

länsöverskridande trafik och tidtabeller för tåg- och busstrafik för att göra 

kollektivtrafiken och möjligheterna till att pendla till andra kommuner och län mer 

lättillgängligt (Gislaveds kommun, 2012). 
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3. Utvecklingsstrategier 
Många mindre kommuner på landsbygden i Sverige minskar i befolkning vilket delvis 
beror på att jobben försvinner och att många, framför allt yngre, väljer att flytta till 
större städer som till exempel Stockholm och Malmö. De mindre kommunerna har 
därför en stor utmaning och viktiga beslut framför sig för att inte riskera att deras 
kommun ska tyna bort. Många kommuner satsar och har satsat på tillväxtpolitik, vilket 
syftar på att kommunerna arbetar för att växa, ekonomiskt och befolkningsmässigt. Hur 
kan kommuner då växa? Många pekar på, däribland Hultman (2007) att intressanta 
turistmål är ett bra sätt att locka turister till kommunen vilket i längden kan locka fler att 
flytta till kommunen. Bill, Mitchell och Watts (2006) betonar även att en hög andel in- 
och utpendlare kan öka den ekonomiska omsättningen i kommunen vilket ökar 
kommunens attraktivitet och att fler jobb därmed kan skapas. Många mindre kommuner 
minskar i befolkning och kommer att få svårt att vända den negativa 
befolkningstrenden. Istället bör kommunerna satsa på hög kvalitet i de kommunala 
verksamheterna genom till exempel samarbete med andra kommuner (Syssner, 2014). 

3.1 Tillväxtpolitik 
Tillväxtpolitik handlar till stor del om att växa, ekonomiskt och befolkningsmässigt. 

Följande punkter utgör en stor del av tillväxtpolitik: 
• Regionsförstoring. 

• Attraktivitet. 

• Humankapital. 

• Turism. 

• Pendling. 

Allianspartiernas mål med tillväxtpolitiken är att alla delar av landet ska utvecklas för 

att ha en stark konkurrenskraft både på lokal och regional nivå för att kunna bidra till en 

hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Desto fler 

regioner som är starka och mår bra desto bättre går det för Sverige (Regeringen, u.å.). 

Eftersom förutsättningarna i landets olika delar skiljer sig åt finns det inte en lösning 

som fungerar för alla delar. Av den anledningen sker tillväxtpolitik på en lokal nivå 

även om den utgår från regeringens prioriteringar och insatser (Regeringen, u.å.).  

Regionförstoring brukar definieras som att flera olika lokala arbetsmarknadsregioner 

sammanbinds till en ny och större region (Brandt, 2007). Ett exempel är Region Skåne 

som bildades 1999 som samarbetar med infrastruktur, folkhälsa, forskning, näringsliv 

och Skånes utveckling i stort (Region Skåne, 2011).  
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Studier om i vilken ålder och varför människor flyttar har genomförts utav flera 

forskare. Enligt Magnusson och Turner (2003) har det under flera år varit vanligast att 

flytta mellan åldrarna 20-30 år. Detta beror oftast på att det är i de åldrarna som de flesta 

personer börjar studera, startar en arbetskarriär och därmed får en förbättrad ekonomisk 

situation. Detta stämmer överens med SCB:s (u.å.) statistik där de största 

utflyttningarna senaste året i Gislaved sker mellan åldrarna 20-29. Totalt år 2013 

flyttade 570 personer från Gislaved mellan åldrarna 20-29 i jämförelse med åldrarna 30-

39 där motsvarande siffra i Gislaved är 147 personer. 

Attraktivitet är viktigt. Med attraktivitet menas saker som är intressant för människor, 

till exempel goda arbetsmöjligheter och trevliga bostadsmiljöer. Ett sätt att öka 

attraktiviteten i kommunen kan enligt Andersson och Mellander (2009) vara att ha en 

god tillgång till humankapital eftersom det kan leda till att produktiviteten i kommunen 

ökar. Även näringslivet kan få ett uppsving av god tillgång till humankapital precis som 

att tillkomsten av tillväxtsbranschen kan öka. Många människor med hög kompetens 

kan leda till att bostadsmiljön i kommunen ökar i attraktivitet (Andersson och 

Mellander (2009). Just attraktivitet är viktigt för att kunna minska den negativa 

befolkningstrenden och om möjligt få kommunen att öka i befolkning (Pfuderer, 2003). 

Fler yngre väljer att bo i större städer och därmed ökar befolkningens ålder i de mindre 

kommunerna som i och med det minskar i andelen invånare i arbetsför ålder (SCB, 

2012) vilket drabbar kommunen ekonomisk negativt på grund av till exempel mindre 

skatteinkomster. 

Det finns flera olika sätt för en kommun att bli attraktivare. Enligt Hultman (2007) kan 

till exempel ett nytt och sevärt turistmål vara en möjlighet för en kommun som tidigare 

inte ansetts som attraktiv att bli mer intressant för människor och företag i andra 

kommuner. På grund av den negativa befolkningstrenden i många mindre kommuner 

har turismen fått en allt större betydelse både ur ett ekonomiskt men också ur ett 

sysselsättningsperspektiv (Hall, 2005).  

Pendling har blivit allt viktigare i Sverige. Mellan åren 1993 och 2006 har pendlingen 

för den förvärvsarbetande befolkningen ökat med 5,4 % och vid år 2006 pendlade 1.33 

miljoner av Sveriges förvärvsarbetande befolkningen över en kommungräns (Olander et 

al., 2008). För kommuner med en demografisk tillbakagång och en arbetslöshet som 

stiger kan pendling vara en lösning att nå en god tillväxt i kommunen (Olander et al., 

2008). Även studier gjorda i Australien visar på att pendling ökar chanserna för en 
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kommun att minska arbetslösheten och istället öka andelen anställda (Bill, Mitchell & 

Watts, 2006). Genom det kan ekonomin förbättras vilket ökar chansen för kommunen 

att få en demografisk uppgång istället för en demografisk tillbakagång. 

Kommunerna kring storstäderna i Sverige är de kommuner med högst in- och 

utpendlare (Olander et al., 2008). De kommuner som anses ha en hög procent av 

inpendlare är kommuner som har över 31.6 % inpendlare bland den förvärvsarbetande 

dagbefolkningen (Olander et al., 2008). För Gislaved var den siffran 18.7 % vilket 

innebär att Gislaved är precis över gränsen för att räknas som en kommun med liten 

andel inpendlare. Motsvarande siffra för Gislaved angående utpendlare var år 2006 17.1 

% vilket betyder att kommunen räknas bland de kommunerna med liten andel 

utpendlare (Olander et al., 2008). I jämförelse (tabell 10) med andra kommuner i landet 

med liknande storlek befolkningsmässigt ligger Gislaveds siffror i paritet med de andra. 

Landskronas siffror är dock högre än de andra kommunerna.  

Tabell 10: In- och utpendlare för kommuner med liknande storlek 
befolkningsmässigt (baserat på statistik från Olander et al., 2008). 

Kommun Inpendlare Utpendlare 
Avesta 17,90% 15,40% 
Gislaved 18,70% 17,10% 
Landskrona 32,10% 76,70% 
Ljungby 12,70% 12,10% 
Värnamo 19,90% 15,70% 

 

I Skåne, där Landskrona ligger, har alla kommuner legat över rikssnittet i utvecklingen 

in- och utpendlare mellan åren 2000 och 2006. I dessa kommuner har det skett en 

mental regionförstoring (Olander et al., 2008) tack vare Region Skåne som bildades 

1997 vilket gjort invånarna mer beredda på att pendla längre distanser. Överlag har en 

mental regionförstoring skett i så gott som hela Sverige och allt fler är beredda att 

pendla mellan 1-2 timmar per dag, vilket inte var lika vanligt för ungefär 25 år sedan 

(Olander et al., 2008). Gislaved ligger inom drygt en timmes bilfärd från större städer 

som Borås, Växjö, Jönköping och Halmstad.  Stor andel pendling med bil är dock sämre 

än buss och tåg för miljön på grund av avgaser. 

Bra infrastruktur och kommunikationer är en stor del i den ekonomiska utvecklingen i 

regioner (Andersson, 2007). Kommunikationer utgör en av fyra delar i Anderssons 

(2007) K-samhälle, som precis som tillväxtpolitik fokuserar på tillväxt. Förutom 
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Kommunikationer ingår Kunskap, Kreativitet och Kultur i K-samhället. Dessa delar 

utgör det nya ekonomiska systemet som finns i länder och regioner som är ekonomisk 

avancerade (Andersson, 2007). Efterfrågan av kreativitet och kunskap har blivit allt 

större sedan 1970-talet. Kreativitet och kunskap är viktigt för att ha en hög kompetens 

och kvalitet i företagen. För att företagens höga krav på kreativitet och kunskap ska 

uppnås krävs bra infrastruktur (Andersson, 2007). Regioner med bra infrastruktur, hög 

kompetens och kreativitet men även en stor kulturell tillgång har en stor chans att nå en 

positiv ekonomisk utveckling (Andersson, 2007). 

3.2 Lokal anpassningspolitik 
Eftersom många kommuner har arbetat för att nå en tillväxt men ändå minskat i 

befolkning har det kommit fram nya strategier för att kunna hindra den demografiska 

trenden. Lokal anpassningspolitik är en strategi och för lokal anpassningspolitik är 

följande punkter viktiga: 

• Anpassa sig till de nya förutsättningarna. 

• Hög kvalitet och standard i de kommunala verksamheterna. 

• Samarbete. 

• Inse sina begränsningar. 

Det kommer bli svårt för mindre kommuner som minskar i befolkning att lyckas vända 

den trenden eftersom urbaniseringen är så pass utbredd i hela världen (Syssner, 2014). 

Av anledningen att de mindre kommunerna i Sverige minskar i befolkning måste de 

anpassa sig till trenden och fokusera på att krympa med en högre kvalitet i de 

kommunala verksamheterna, en så kallad lokal anpassningspolitik som Syssner (2014) 

har valt att kalla det. Genom att anpassa sig till de nya förutsättningarna som en 

minskad befolkning och försämrad ekonomi innebär kan en kommun krympa med 

kvalitet menar Syssner (2014). Genom till exempel samarbete med servicefunktioner 

som telefoni och bredband samt samarbete kring nämnder och förvaltningar kan 

kommunerna nå en förbättring inom dessa områden. Genom samarbete kan 

kommunerna kostnadseffektivisera sina verksamheter och anpassa sig till en minskad 

inkomst, till exempel skatter, på grund av en minskad befolkning. Det kan leda att till 

kommunens olika verksamheter får en högre kvalitet och standard trots en minskad 

befolkning (Planeringsbloggen, 2014).  
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Joakim Nergelius (2013) pekar på att det bör göras ändringar i Kommunallagen för att 

förbättra möjligheterna för samarbete över kommungränserna. Att köpa in tjänster från 

andra kommuner, som till exempel distansundervisning, är idag nästintill omöjligt på 

grund av Kommunallagen menar Nergelius (2013). För att detta ska bli möjligt behövs 

Kommunallagen göras tydligare för hur kommuner får samarbeta och utföra tjänster åt 

varandra. Vidare skriver Nergelius (2013) att ett lyckat samarbete mellan kommuner 

kan ge nästan ett lika bra resultat som en sammanslagning till en region. 

Det finns exempel på kommuner som samarbetar trots de otydligheterna som finns i 

Kommunallagen. I Västra Götaland samarbetar 14 kommuner genom ett 

kommunalförbund som kallas Fyrbodal (Fyrbodal, u.å.). Tillsammans har det kommit 

fram till ett antal fokusområden som handlar om att näringslivet ska ha bra 

förutsättningar, att infrastrukturen och kommunikationer i regionen ska hålla en hög 

kvalitet, att de boende i regionen ska vara välmående och att regionen ska vara en 

levande kulturregion. Genom dessa fokusområden vill Fyrbodal att de boende ska ha 

goda levnadsvillkor, allt för att utveckla och höja kvaliteten i kommunen (Fyrbodal, 

u.å.). Därmed anpassar sig kommunerna i Fyrbodal till de nya förutsättningarna istället 

för att enbart fokusera på tillväxt. 

Fyrbodal har även en vision de kallar ”Västra Götaland 2020” (Fyrbodal, 2013). 

Visionens mål är att ha en hög kompetens bland de som bor i regionen och de ska ha så 

bra förutsättningar som är möjligt för att utveckla sin kompetens. För att lyckas med 

detta vill de bland annat få fler studenter och forskare till området och skapa bra 

förutsättningar för forskare och företag att verkliggöra sina idéer. Med en högre 

kompetens får kommunerna bättre förutsättningar att skapa en attraktiv region och höja 

kvaliteten i de kommunala verksamheterna trots att de krymper i befolkningsmängd 

(Fyrbodal, 2013).   

I Götene kommun har invånarantalet legat stabilt kring 13 000 de senaste 15 åren 

(Götene kommun, 2014a) trots att de är en liten kommun som borde minska i 

invånarantal likt många mindre kommuner. Det kan ha att göra med att Götene kommun 

som ligger i Västra Götaland, men inte ingår i Fyrbodals kommunalförbund, jobbar 

aktivt för att kvaliteten i kommun ska vara så bra som möjligt för att medborgarna i 

kommunen ska vara tillfredsställda. Götene kommun arbetar med ett antal olika planer 

och styrkort för deras verksamhet och specificerar sig bland annat på äldreomsorg, 

kultur, och skola. Utvecklingsplanerna som de olika verksamheterna i kommunen tar 
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fram är ettåriga. Dessa planer analyseras varje år för att granska kvaliteten och se om 

målen har nåtts och vad som behövs göras för att fortsatt nå de mål som behövs nås för 

att säkerställa en god kvalitet i kommunen (Götene kommun, 2014b).  

Ett sätt att anpassa sig till nya förutsättningarna kan vara att försöka ersätta de jobb som 

går förlorade vid nedläggningar istället för att satsa på att få till fler jobb än de som 

fanns före nedläggningarna (Sanandaji, 2013). Enligt Sanandaji (2013) måste fler 

mindre kommuner se över vad de har för komparativa fördelar och nackdelar. 

Kommunerna måste inse sina begränsningar och försöka skapa förbättring genom att 

utgå från den verkligheten de befinner sig i. Ifall kommunerna börjar arbeta på det sättet 

anpassar de sig till verkligheten och satsar istället på att krympa men ändå höja 

kvaliteteten. Det kan i längden även bidra till en tillväxt i kommunen vilket många 

kommuner eftersträvar (Sanandaji, 2013). 

250 av Sveriges 290 kommuner tappar sin unga befolkning (Mellander, 2013). Det gör 

att många av kommunerna får svårt att sköta viktiga verksamheter som skola, vård och 

omsorg på ett bra sätt (Mellander, 2014). De kommuner som tappar sin unga befolkning 

behöver samarbete mellan kommunerna för att klara av de nya förutsättningarna som 

skapas när de unga flyttar.  

Ett sätt att anpassa sig till de nya förutsättningarna i och med att de unga flyttar är att 

försöka få dem att flytta tillbaka till kommunen när de är högutbildade 

(Jordbruksverket, 2013b). Många högutbildade gör att tillgången till humankapital i 

kommunen ökar vilket gör att kommunen kan ersätta de unga och ge kommunen 

chansen att krympa med kvalitet. För kommuner kommer att krympa eftersom det 

kommer vara svårt att locka tillräckligt många högutbildade till mindre kommuner för 

att ersätta tappet av den unga befolkningen fullt ut. Detta beror på att högutbildade i 

främsta hand vill bo i större städer eftersom det finns fler jobb.  I synnerhet finns det 

flera olika typer av jobb i större städer i jämförelse med mindre kommuner på 

landsbygden vilket är attraktivt för högutbildade (Jordbruksverket (2013a).  

Christel Gustafsson (2014), landsbygdsstrateg vid jordbruksverket, skriver i en artikel i 

Lantbrukets affärstidning att internetanvändningen på landsbygden är lägre än i staden 

trots att det enligt henne borde vara tvärtom. Med IT-teknik minskar platsbundenheten 

och vikten av att vara i större städer och det öppnar upp nya möjligheter för 

landsbygden att utvecklas och höja levnadsstandarden menar Gustafsson (2014). I 
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dagsläget är dock kvaliteten på uppkopplingen på landsbygden allt som oftast sämre än i 

städerna. Därför är det viktigt att kvaliteten på internetuppkopplingen på landsbygden 

förbättras och även Syssner (2014) nämner att bra internetuppkoppling och tillgång till 

bredband kan vara ett sätt att höja kvaliteten i de små kommuner som minskar i 

befolkning likt Gislaved. Ifall en kommun saknar bra internetuppkoppling kan 

kommunen samarbeta med en annan kommun med god tillgång till bredband vilket i 

längden gynnar bägge kommunera eftersom kostnaderna sjunker och levnadsstandarden 

höjs (Syssner, 2014).     
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4. Metod 
 
4.1 Shift-share-analys 
Arbetslösheten har ökat från 3.2 % år 2008 till 8.8 % år 2013 (Arbetsförmedlingen, u.å.) 

i Gislaved. Befolkningen har minskat med nästan 1700 personer sedan början av 2000-

talet. Av den anledningen kan en shift-share-analys vara bra för att granska inom vilka 

arbetssektorer som Gislaved står sig starka respektive svaga gentemot resten av Sverige. 

Statistiken kan avslöja om en eventuell nedgång inom en arbetssektor i en kommun 

beror på orsaker på en nationell, regional eller industriell nivå (Roberts, Stimson & 

Stough et al, 2006). Statistiken utgör en grund för att på ett djupare sätt kunna analysera 

arbetsmarknadens trend. 

Shift-share-analysen genomfördes i Microsoft Excel 2010 med statistik över olika 

arbetssektorer från SCB (2013b). I en shift-share-analys granskas statistik för att 

analysera och finna orsaker till eventuell tillväxt eller tillbakagång på arbetsmarknaden. 

I detta fall granskades statistiken hos Gislaveds kommun och dess grannkommuner.  

En shift-share-analys delar in regionens, eller i det här fallet kommunens, förändringar 

på arbetsmarknaden i tre nivåer. Nationell, vilket motsvarar den övergripande trenden i 

landet. Har Sverige en uppgång rent ekonomiskt förväntas det att fler arbetstillfällen 

skapas rent generellt sett. Industri, påverkas av den specifika arbetssektorns resultat i 

hela landet. Har en arbetssektor inom industri en generell nedgång i de flesta kommuner 

i landet, till exempel att det sker stora nedskärningar i arbetstillfällen kommer detta 

påverka resultatet negativt. Om det negativa resultat i kolumnen Industri är större än det 

positiva resultatet i kolumnen Nationell förväntas det att det kommer bli färre 

arbetstillfällen inom den arbetssektorn i kommunen som granskas. Regional, påverkas 

av förändringar i kommunen (Roberts, Stimson & Stough et al, 2006). Är siffran för en 

specifik arbetssektor i kolumnen Regional 0 har arbetssektorn presterat lika många 

arbetstillfällen som förväntat. Det vill säga att inom arbetssektorn har det varken skapats 

fler eller färre arbetstillfällen än förväntat. Ifall den totala siffran för en arbetssektor i 

kolumnen Regional är positiv betyder det att arbetssektorn i den granskade kommunen 

har presterat över förväntan. Det betyder att det har skapats fler arbetstillfällen än 

förväntat tack vare olika anledningar i kommunen. Är däremot den totala siffran i en 

arbetssektor i kolumnen Regional negativ är det något i regionen som har påverkat 

arbetssektorn negativt och därmed har det skapats färre arbetstillfällen än förväntat. En 

anledning till ett negativ resultat kan vara att den kommun som granskas har haft dåliga 
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kommunikationsmöjligheter under en lång tid i jämförelse med resten av Sverige på 

grund av dåliga bil- och järnvägar. Detta kan bidra till att till exempel transportföretag 

inte väljer att etablera sig i kommunen i lika stor utsträckning som i resten av landet. 

En shift-share-analys kan även ta fram siffror för hur viktig en arbetssektor är för en 

kommun. Har en arbetssektor en lägeskvot större än 1 betyder det att det finns fler 

arbetstillfällen inom den arbetssektorn i kommunen i jämförelse med snittet i övriga 

landet. En lägeskvot över 1 tyder på att arbetssektorn är viktigare för kommunens 

ekonomi än vad arbetssektorn är för hela landets ekonomi. Det betyder att kommunen 

har en komparativ fördel inom den specifika arbetssektorn och att de kan dra nytta av 

denna arbetssektor (Hodgkinson, 2005). Jämförelser med grannkommuner gjordes för 

att se antalet komparativa fördelar hos varje kommun. Det gjordes även en jämförelse 

med grannkommunerna för fyra specifika arbetssektorer. De fyra arbetssektorerna var 

Tillverknings- och utvinningsindustri, Transportföretag, Företagstjänster och Hotell och 

restauranger. Tillverknings- och utvinningsindustrin var med i jämförelsen eftersom den 

var en stor del av arbetsmarknaden. De andra arbetssektorerna granskades eftersom de 

ingår i strategierna tillväxtpolitik och lokal anpassningspolitik.  

4.2 Intervjuer 
Tre intervjuer har genomförts. De som intervjuades var Gislaveds 

kommunalrådsordförande Niclas Palmgren (M) och kommunalrådets viceordförande i 

Margareta Lindgren (S). En intervju genomfördes även med Anders Ahlström som är 

näringslivschef för Gislaved Näringsliv AB. Anledningen till att Palmgren och Lindgren 

intervjuades var att de är kommunalrådsordförande respektive kommunalrådets 

viceorförande och representerar två olika partier och den politiska majoriteten 

respektive oppositionen. Anders Ahlström intervjuades eftersom en god företagsmiljö är 

viktig för en välmående kommun och hans roll som näringslivschef för Gislaved 

Näringsliv AB gjorde att han var en självklar person att intervjua.  

De tre intervjuerna i studien genomfördes på två olika sätt. Intervjuerna genomfördes 

antingen via telefon eller mejl, vilket beror på det är ett snabbare och billigare alternativ 

än besöksintervjuer. Besöksintervjuer var inte nödvändigt i denna studie eftersom detta 

är en övergriplig studie och därför kunde intervjuerna göras via telefon och mejl istället 

för på plats i Gislaved och ändå ge en bred kunskap om Gislaved som kommun. 

Intervjuerna via telefon var semistrukturerade vilket innebär att intervjuerna fungerade 

mer som ett samtal vilket gav intervjuobjektet chansen att uttrycka sig relativt fritt och 
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inte svara på ett visst antal frågor till punkt och pricka. Intervjuerna hade några 

specifika frågor men eftersom det var en semistrukturerad intervju tilläts den som 

svarade på frågorna att tolka frågorna själv och svarade utifrån det. Efter önskemål av 

en av respondenterna att svara på frågor via mejl gjordes en av intervjuerna via mejl 

vilket gjorde att den intervjun blev mer strukturerad än telefonintervjuerna. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 1.  

 

  



 

24 
 

 
  



 

25 
 

5. Resultat 
 
5.1 Shift-share-analys 
Sverige hade en positiv trend mellan åren 2001 och 2010. Därför förväntades till 

exempel Tillverknings- och utvinningsindustrin få 699 nya anställda mellan samma år 

enligt kolumnen Nationell (tabell 11). Däremot har den specifika arbetssektorn gått 

dåligt i landet och borde resulterat i en minskning med 2171 anställda enligt kolumnen 

Industri (tabell 11). Det betyder att på en regional nivå borde antalet anställda minskat 

med 1472 personer. I Gislaved minskade arbetssektorn Tillverknings- och 

utvinningsindustrin med 2128 anställda, vilket är 656 fler anställda än den förväntade 

nedgången.   

 
 
Tabell 11: Tabellen visar statistik för olika arbetssektorer i Gislaveds kommun 
(baserat på statistik från SCB, 2013a). 

Arbetssektor Netto Nationell   Industriell Regional   
    Total Procent Total Procent Total Procent 
Jordbruk, skogsbruk och Fiske 81 18 8,3 11 4,9 52 23,6 
Tillverknings- och 
utvinningsindustri -2128 699 8,3 -2171 -25,8 -656 -7,8 
Företag inom energi och miljö -15 6 8,3 13 16,9 -35 -44,4 
Byggindustri 187 53 8,3 116 18,2 19 2,9 
Handel 61 130 8,3 76 4,9 145 -9,3 
Transportföretag 73 34 8,3 -38 -9,3 77 18,9 
Hotell och restauranger 18 17 8,3 56 28,1 -55 -27,4 
Informations- och 
kommunikationsföretag -46 12 8,3 -15 -10,1 -43 -29,5 
Kreditinstitut och 
försäkringsbolag -34 10 8,3 -4 -3,4 -40 -31,9 
Fastighetsbolag 20 12 8,3 23 16 -16 -10,7 
Företagstjänster 193 43 8,3 95 18,4 55 10,7 
Civila myndigheter och försvaret 18 25 8,3 10 3,2 -17 -5,6 
Utbildningsväsendet -212 119 8,3 -49 -3,4 -282 -19,7 
Enheter för vård och omsorg 219 109 8,3 74 5,7 36 2,7 
Personliga och kulturella tjänster 
m.m 2 31 8,3 37 9,8 -66 -17,6 
Total -1563 1319   -1766   -1116   

 
 
Totalt förväntades den positiva trenden nationellt resultera i 1319 nya jobb i Gislaved. 

Alla specifika arbetssektorer tillsammans hade en negativ trend, vilket borde ha 

resulterat i att Gislaved totalt skulle minska med 447 anställda. Totalsiffran för 
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kolumnen Regional är däremot minus 1116, vilket betyder att antalet anställda i 

Gislaved minskade mer än förväntat (tabell 11). Gislaved hade en större procentuell 

ökning i antalet anställda gentemot förväntat i fem arbetssektorer, Jordbruk, skogsbruk 

och fiske, Byggindustri, Transportföretag, Företagstjänster och Enheter för vård och 

omsorg. 

 

Tabell 12 visar Gislaved och grannkommunernas förväntade procentförändringar i fyra 

olika arbetssektorer. Total beskriver med hur många anställda kommunerna minskade 

eller ökade med i jämförelse med den förväntade förändringen. Två kommuner, 

Svenljunga och Vaggeryd, hade en större nedgång än Gislaved i arbetssektorn 

Tillverknings- och utvinningsindustri. Totalt hade sju av tio kommuner i tabell 12 en 

nedgång i antalet anställda inom sektorn. Gislaved hade den fjärde största ökningen 

procentuellt sett i arbetssektorn Transportföretag. Nio av tio kommuner hade en positiv 

förändring i antalet anställda i arbetssektorn Transportföretag. Gällande arbetssektorn 

Företagstjänster ökade alla kommuner i antalet anställda. Gislaved och Gnosjö hade 

dock en klart lägre ökning än övriga kommuner. Gislaved hade näst störst minskning i 

arbetssektorn Hotell och restauranger. Två andra kommuner förutom Gislaved minskade 

i samma sektor. Gislaved hade klart störst negativa skillnad gentemot det förväntade 

resultatet i antal nya anställda. Två andra kommuner förutom Gislaved hade en negativ 

skillnad, Svenljunga och Vaggeryd. 

 

Tabell 12: Jämförelse över specifika arbetssektorers förändringar procentuellt och 
den totala förändringen i antalet anställda i kommunerna (baserat på statistik från 
SCB, 2013a). 

Arbetssektor 
Tillverknings- och 
utvinningsindustri Transportföretag Företagstjänster 

Hotell och 
restauranger Total 

Falkenberg 12,70% 7,00% 40,00% 15,70% 1432 
Gislaved -7,80% 18,90% 10,70% -27,40% -1116 
Gnosjö -6,00% 31,40% 14,30% 156,50% 21 
Hylte -1,90% 24,20% 228,10% 29,20% 40 
Jönköping -3,50% 18,00% 21,20% -14,10% 3301 
Ljungby 1,90% 13,70% 60,70% 20,90% 111 
Svenljunga -10,10% 42,70% 95,80% 30,30% -166 
Tranemo 10,00% -10,00% 84,90% 98,10% 370 
Vaggeryd -12,00% 6,40% 76,00% -49,10% -436 
Värnamo -2,20% 11,10% 45,50% 3,10% 11 
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Gislaved hade mellan åren 2001 och 2010 en ökning i antalet anställda, procentuellt 

sett, som var större än förväntat i fem arbetssektorer. Tillsammans med Värnamo är det 

minst antal arbetssektorer som gick bättre än förväntat i jämförelse med 

grannkommunerna (tabell 13).  

 

Tabell 13: Antalet arbetssektorer som gick procentuellt sett bättre än förväntat 
(baserat på statistik från SCB, 2013a). 

Kommun 
Antalet 
arbetsektorer 

Falkenberg 9 
Tranemo 9 
Ljungby 8 
Svenljunga 8 
Vaggeryd 8 
Gnosjö 7 
Jönköping 7 
Hylte 6 
Gislaved 5 
Värnamo 5 

 

Alla de arbetssektorer i tabell 14 som har en lägeskvot över 1.0  har Gislaved en 

komparativ fördel gentemot övriga Sverige inom den specifika arbetssektorn, vilket 

menas att kommunen har en konkurrensfördel inom den specifika sektorn (Roberts et al, 

2006). 
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Tabell 14: Lägeskvoter för de olika arbetssektorerna i Gislaveds kommun (SCB, 
2013a). 

Arbetssektor Lägeskvoter 
  2001 2010 
Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 0,79 1,14 
Tilvverknings- och 
utvinningsindustri 2,95 3,21 
Företag inom energi 
och miljö 0,55 0,42 
Byggindustri 0,67 0,83 
Handel 0,82 0,90 
Transportföretag 0,46 0,65 
Hotell och restauranger 0,50 0,48 
Informations- och 
kommunikationsföretag 0,22 0,18 
Kreditinstitut och 
försäkringsbolag 0,37 0,31 
Fastighetsbolag 0,69 0,75 
Företagstjänster 0,34 0,45 
Civila myndigheter och 
försvaret 0,35 0,40 
Utbildningsväsendet 0,82 0,80 
Enheter för vård och 
omsorg 0,53 0,65 
Personliga och 
kulturella tjänster m.m 0,59 0,60 

 

Utifrån tabell 14 går det att utläsa att Gislaved endast står sig starka inom två 

arbetssektorer gentemot övriga Sverige. Förutom Tillverknings- och 

Utvinningsindustrin står sig arbetssektorn Jordbruk, Skogsbruk och Fiske starkt. Det 

betyder att dessa sektorer är stora och viktiga delar i kommunens ekonomi. Det betyder 

även att kommunen och dess företag har konkurrensfördelar inom dessa sektorer i 

jämförelse med övriga Sverige. Det kan generera en ekonomisk vinning och bli en 

inkomstbringare för företagen och kommunen.  

En shift-share-analys för alla grankommuner till Gislaved har gjorts för att kunna 

jämföra resultat och finna eventuella samband och likheter. Även statistik för 

befolkningen har jämförts. I jämförelse med de nio kommunerna är Gislaved den fjärde 

största kommunen (tabell 15). De tre största kommunerna, Jönköping, Falkenberg och 
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Värnamo är de tre kommunerna som har haft störst befolkningsökning under 

tidsperioden 2001 och 2010 (tabell 15). Gislaved, som fjärde största kommun, placerar 

sig däremot i botten och har haft den största minskningen.  

Tabell 15: Invånarantal och befolkningsförändring (baserat på statistik från SCB, 
2014a). 

 

 

 

 

 

 

 

I shift-share-analyserna har det framgått att de tre största kommunerna i respektive 

ordning även haft störst ökning av antalet anställda bland de tio kommunerna. Gislaved 

placerar sig återigen i botten eftersom antalet anställda i kommunen har minskat med 

1563 personer. Gällande antalet arbetssektorer som kommunerna har som en 

konkurrensfördel, det vill säga en komparativ fördel, placerar sig de tre största 

kommunerna återigen i topp om än i något annan ordning (tabell 16). Värnamo har flest 

arbetssektorer som räknas som komparativa fördelar, sex stycken. Falkenberg har fem 

komparativa fördelar och Jönköping har fyra komparativa fördelar trots att de tappat 

fyra komparativa fördelar under tidsperioden. Gislaved har däremot minst antal 

komparativa fördelar, två stycken, tillsammans med Gnosjö, Hylte och Tranemo. De 

olika kommunernas komparativa fördelar finns i bilaga 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun 2001 2010 Befolkningsförändring 
Falkenberg 38720 41008 2288 
Gislaved 30208 29111 -1097 
Gnosjö 10191 9546 -645 
Hylte 10493 10177 -316 
Jönköping 117896 127382 9486 
Ljungby 27055 27297 242 
Svenljunga 10536 10288 -246 
Tranemo 12016 11587 -429 
Vaggeryd 12655 12991 336 
Värnamo 32275 32833 588 
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Tabell 16: Komparativa fördelar för Gislaved och grannkommuner år 2010 
(baserat på statistik från SCB, 2013a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Kommun 
Antalet 
arbetssektorer 

 Värnamo 6 
  Falkenberg 5 
  Svenljunga 5 
  Jönköping 4 
  Vaggeryd 4 
  Ljungby 3 
  Gislaved 2 
  Gnosjö 2 
  Hylte 2 
  Tranemo 2 
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5.2 Intervjuer 

5.2.1 Kommunalrådsordförande Niclas Palmgren (M) 
 

• Har svårt att få ungdomar att återvända till kommunen. 

Den stora anledningen bakom Gislaved negativa befolkningstrend är att kommunen har 

haft svårt att få folk att flytta till kommunen berättar Niclas Palmgren. En av 

utmaningarna de har är att få ungdomar att återvända till Gislaved efter avslutade 

studier menar Palmgren. För att få dessa ungdomar att flytta tillbaka krävs det jobb och 

där anser Palmgren att de har ett problem.  

• Förbättring av infrastrukturen och pendlingsmöjligheterna behövs. 

För att ha gott om jobb krävs en bra infrastruktur enligt Palmgren vilket han anser att de 

i dagsläget inte har. Det är svårt att ta sig mellan länen som kommunen gränsar till 

eftersom de olika länens länstrafik har olika betalningssystem berättar han. Han anser 

att det är skamligt hur svårt det är att ta sig till Jönköping, länets residensstad. Det är en 

utmaning för kommunen att få en bättre transport som underlättar pendling. 

• Vill utöka samarbetet med grannkommunerna. 

För att medborgarna ska ha en god levnadsstandard utan allt för stora kostnader behövs 

det ett gott samarbete med andra kommuner. Det tycker Palmgren att Gislaved har i 

dagsläget men han framhäver att samarbetet med andra kommuner kan öka än mer. För 

i så fall blir Gislaved kostnadseffektivare men med bibehållen hög kvalitet i 

kommunens verksamheter.  

• Stor potential inom turism. 

Palmgren betonar flera gångar att han tycker att kommunen har en vacker natur och 

miljö, bland annat tack vare alla sina sjöar. Han anser att de har en stor potential i dessa 

sjöar. Många turister rör sig runt dessa sjöar och framför allt sjön Bolmen men 

kommunen får inte någon större ekonomisk vinning av det. Målet är att försöka utnyttja 

sjöarna och dess omkringliggande natur än mer utan att förstöra den vackra naturen. 

Han nämner att kommunen är stolta över att ha södra Sveriges största skidområde, 

Isabergs skidområde, som lockar turister på vintern och sommaren via aktiviteter som 

till exempel mountainbike. 
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• Bra företagsmiljö. 

Palmgren tycker att företagsmiljön i Gislaved är bra och nämner att de har många 

företag, framför allt privatägda företag, i kommunen. Han poängterar dock att han ser 

det som en svaghet att de inte har några statligt ägda företag eller myndigheter, som till 

exempel en polismyndighet eller ett universitet eller en högskola. Palmgren säger att 

han vill att kommunen ska skryta om de tomma handelslokalerna för att visa för nya 

företag att det finns det lediga lokaler och potential för nyetablering i Gislaved. 

• Tillverkningsindustrin är viktig. 

 I kommunen finns det vissa arbetssektorer som är starka, som till exempel 

tillverkningsindustrin enligt Palmgren. Han framhäver de tomma handelslokalerna i 

kommunen som en potential för tillväxt.  

5.2.2 Vice kommunalrådsordförande Margareta Lindgren (S)  

• Måste kunna erbjuda hög kvalitet och standard i de kommunala verksamheterna. 

Hon anser att den största anledningen bakom den demografiska trenden är att många 

ungdomar flyttar till andra kommuner för att studera men även för att jobba.  Lindgren 

tycker att kommunen ska kunna erbjuda fler jobb, bra service, skola, vård och omsorg 

till invånarna men också att det ska finnas tillgång till bostäder med bra kvalitet. 

Lindgren anser att kommunen under en lång tid har fokuserat på att få fler att flytta till 

kommunen. Hon anser att det är viktigt att fokusera på att erbjuda en hög kvalitet i 

kommunens verksamheter till invånarna i Gislaved. Det tror hon i längden kan stoppa 

utflyttningen eftersom fler blir nöjda och stannar kvar. 

• Satsa på utbildning. 

Lindgren anser att det är viktigt att satsa på utbildning för att minska arbetslösheten i 

kommunen. Det måste finnas ett nära samarbete mellan kommunens olika skolor och 

företagen i kommunen för att se till att utbildningen matchar den kompetensnivå som 

företagen vill och behöver ha menar hon. Enligt Lindgren är det viktigt eftersom fler 

kan stanna kvar i kommunen utan att behöva flytta. Kommunens företag får dessutom 

den kompetens de vill ha. Socialdemokraterna har även ett förslag som syftar till att 

hjälpa 100 ungdomar att få en anställning under ett år vilket Socialdemokraterna hoppas 

ska medföra att kvaliteten på de kommunala verksamheterna höjs. 
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• Vägarna i stort behov av upprustning.  

Lindgren ser de många företagen i kommunen som en styrka medan hon precis som 

Palmgren nämner infrastrukturen som en svaghet. Framför allt är flera stora riksvägar i 

stort behov av upprustning vilket drabbar många företag och även kommunen eftersom 

de dåliga vägarna är en stor nackdel för transporter menar hon. 

• Potential. 

 Turismen ser Lindgren som en styrka eftersom turismen har en stor 

utvecklingspotential vilket kan skapa fler jobb i kommunen. Kommunen har många 

invandrare från länder och hon ser en potential i dem när det gäller deras kompetens och 

vilja att starta nya företag vilket stärker den stora entreprenörandan som finns i 

kommunen enligt Lindgren. 

5.2.3 Anders Ahlström, näringslivschef Gislaved Näringsliv AB 

• Bra företagsmiljö. 

Ahlström tycker att kommunen generellt sett erbjuder bra förutsättningar för företagen. 

Han nämner att Gislaved är ett av de största entreprenörsbältena i Sverige med många 

företag, stora som små och att Gislaved alltid har haft en tradition av att vara en 

småföretagarkommun. Det finns även goda chanser för nya företag att etablera sig i 

kommunen vilket bidrar till en god företagsmiljö enligt Ahlström. Han berättar även att 

de har en heltidsanställd som jobbar enbart med att hjälpa nya företag att etablera sig i 

kommunen och att det hjälper till att stärka den företagsmiljö som generellt sett redan är 

god. 

• Kommunen erbjuder bra service. 

Ahlström framhäver att kommunen är extra på service gentemot företagen. Han påpekar 

att det beror på att många politiker som styr kommunen antingen är eller har varit 

företagare själva och det har lett till ett bra samarbete mellan kommunen och företagen.  

• Förbättre pendlingsmöjligheterna. 

Även om kommunen erbjuder bra förutsättningar för företagen finns det saker att 

förbättra. Ahlström understryker att kommunens infrastruktur inte är tillräckligt bra. 

Ahlström nämner att alla företag men framför allt transportföretagen påverkas negativt 
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av den dåliga infrastrukturen. Eftersom infrastrukturen inte är bra nog är 

förutsättningarna för pendling inte tillräckligt bra, vilket gör att färre pendlar menar 

Ahlström. Enligt honom är många mindre kommuner och dess företag beroende av goda 

möjligheter till pendling för att överleva. Med pendling kan företagen och kommunen få 

in god kompetens från andra kommuner men just nu går de miste om god kompetens 

eftersom möjligheterna att pendla inte är tillräckligt bra.  

• Tillverkningsindustrin är viktig. 

Trots infrastrukturens svagheter i kommunen säger Ahlström att transportföretag går bra 

i Gislaved. Framför allt framhäver han tillverkningsindustrin som viktig och stor i 

Gislaved. Det är dessa arbetssektorer som Gislaved kan vara bra på eftersom till 

exempel de stora IT-företagen aldrig kommer att söka sig till Gislaved eftersom de 

hellre etablerar sig i större städer menar han.  
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6. Diskussion 
 
6.1 Gislaved 
Gislaved minskar i befolkning precis som många andra kommuner. Det är framför allt 

mellan åldrarna 25 – 40 som kommunen har minskat i befolkning i jämförelse med år 

1999 då kommunen var som störst befolkningsmässigt. Magnusson och Turner (2003) 

menar att detta är en vanlig trend i Sverige och att många flyttar till en annan ort mellan 

20 – 30 år för att studera eller jobba. I dagsläget, våren 2014, finns varken högskola 

eller universitet i kommunen. Med tanke på det tyder mycket på att den teori som 

Magnusson och Turner (2003) har går att applicera på Gislaveds befolkningsminskning.  

Med största sannolikhet har befolkningsminskningen och den höga arbetslösheten ett 

samband med nedläggningen av däckfabriken Continental år 2001. År 1999 var 

kommunen som störst befolkningsmässigt och hade en arbetslöshet som bara var 1,8 % 

år 2001. Efter att däckfabriken lade ner har befolkningen minskat fort och den öppna 

arbetslösheten har stigit kraftigt till ungefär nio procent. Av den anledningen går det att 

dra samband mellan nedläggningen av Continental och Gislaveds negativa trend. Trots 

den höga arbetslösheten gav invånarna i SCB:s medborgarundersökning kategorin 

Arbetsmöjligheter ett högre betyg än genomsnittet för övriga deltagande kommuner. 

Detta måste ses som ett avvikande resultat sett till att den öppna arbetslösheten är så 

pass hög som den är och att Palmgren och Lindgren påpekade i de intervjuer som gjorts 

att det inte finns tillräckligt med jobb att erbjuda i kommunen. Det går dock givetvis att 

diskutera hur representativ medborgarundersökningen är eftersom om andra invånare 

tillfrågats kanske svaren hade blivit annorlunda. 

Gislaved är en del av Smålands sjörike och har en fin natur vilket öppnar upp 

möjligheter för en stor naturturism i kommunen. Buckley (2003) påpekar just att 

naturturism har fått en större betydelse i och med städernas utbredning. Däremot går det 

att diskutera huruvida en stor naturturism verkligen bidrar ekonomiskt enligt mig. Det är 

svårt att hitta en balans mellan att exploatera och bevara den vackra naturen. Enligt mig 

är det bättre med mer specifika turistmål som till exempel Isabergs skidområde. 

Isabergs skidområde lockar många turister, vinter som sommar. Det kan dock vara svårt 

att skapa ett nytt turistmål som lockar många nya turister till kommunen. Av den 

anledningen finns inte den största potentialen i förbättrad turism utan förbättrade 

möjligheter till pendling enligt mig.  



 

36 
 

Kommunen själva anser att pendlingsmöjligheterna inte är tillräckligt bra och att är 

krångligt och svårt att ta sig till angränsande län och kommuner. Därför kan det vara av 

prioritet att ha en välfungerande infrastruktur i kommunen. Tack vare Gislaveds läge 

med närhet till större städer som Jönköping, Halmstad, Växjö och Borås och 

sammanlagt tre län och nio kommuner angränsande till kommunen går det att 

argumentera för att Gislaved har goda förutsättningar för hög in- och utpendling ur ett 

rent avståndsperspektiv. Med bil tar det som längst en och en halvtimme till dessa städer 

och eftersom det enligt studier numera är vanligt med pendlingsresor, relaterade till jobb 

och studier, som är kring två timmar långa talar det ytterligare för att det finns goda 

förutsättningar för att pendlingen mellan Gislaved och dessa omkringliggande städer 

kan öka.  Att det i dagsläget, våren 2014, inte finns tågtrafik till kommunens centralort 

Gislaved kan vara en anledning till att kommunen har en liten andel in- och utpendlare. 

Det kan medföra att eventuell pendling försvåras för många företag och personer och 

detta i sin tur kan bidra till att färre väljer att pendla. 

6.2 Tillväxtpolitik 
Tillväxtpolitik är ett vanligt begrepp och politik som förts på många platser i Sverige. 

Kommuner som växer, befolkningsmässigt och ekonomiskt, är självklart en vision som 

är önskvärd. Däremot går det att diskutera huruvida det är möjligt eller om det är en 

utopi, en dröm som aldrig kommer att gå i uppfyllelse. Eftersom det inte enbart är i 

Sverige som många mindre kommuner och städer minskar i befolkning, utan det är en 

global trend talar mycket för att det kommer vara svår att påverka och vända trenden. 

Det beror med största sannolikhet på att fler vill bo i större städer på grund av att det är i 

storstäderna de flesta jobben finns vilket är attraktivt. Därför gäller det att hitta ett sätt få 

fler jobb till landsbygden och mindre kommuner, alternativt att hitta andra sätt att locka 

människor. 

Hultman (2007) och Hall (2005) pekar på att turism kan vara ett möjligt alternativ för 

att få en kommun att växa både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Flertalet stora 

turistmål som intresserar många turister bidrar givetvis till att den ekonomiska 

omsättningen i kommunen ökar och att fler jobb skapas. Det kan förhoppningsvis få fler 

människor att flytta till kommunen som därmed får en god tillväxt. Men många 

kommuner har inte dessa självklara turistmål och därmed går det inte att se turismen 

som en lösning för alla kommuner. Det måste tas i beaktning när det gäller att hitta 

möjliga lösningar för en kommun att vända en negativ befolkningstrend. 
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Goda möjligheter till pendling är viktigt eftersom det kan skapa jobb, vilket är attraktivt. 

Däremot finns det risker med en för hög andel utpendlare eftersom de som pendlar till 

andra kommuner betalar sin löneskatt i andra kommuner. Återigen gäller det att hitta en 

balans som är bra för kommunen, inte för få pendlare men inte för många pendlare. Det 

gäller även att få till rätt sorts pendling. Om många åker längre distanser med bil är det 

inte bra för miljön på grund av avgasutsläpp. Därför är viktigt att underlätta för pendling 

med buss och tåg. 

6.3 Lokal anpassningspolitik 
Med lokal anpassningspolitik menas det att höja kvaliteten och levnadsstandarden för 

invånarna i kommunen genom till exempel samarbete med andra kommuner, istället för 

att försöka få fler att flytta till kommunen. Niclas Palmgren förklarade i intervjun att 

pendlingsmöjligheterna inte är tillräckligt eftersom det bland annat inte finns ett 

tillräckligt bra samarbete mellan de län som Gislaved gränsar till och deras länstrafik. 

En av anledningarna är att betalningssystemet skiljer sig åt. Att hitta en lösning för att få 

till ett bättre samarbete mellan de olika länens kollektivtrafik är viktigt enligt mig. Det 

kan leda till förbättrad kvalitet i de kommunala verksamheterna eftersom de ökar 

chanserna för att få in hög kompetens i företagen och kommunen. 

Det går att diskutera ifall den lokala anpassningspolitikens mål om att höja kvalititen i 

de kommunala verksamheterna och levnadsstandarden egentligen skiljer sig från 

tillväxtpolitikens mål. De må ha olika mål men eftersom lokal anpassningspolitik leder 

till en högre kvalitet på kommunens service och en hög levnadsstandard för de boende i 

kommunen ökar kommunens attraktivitet. Det kan i sin tur, enligt mig, leda till att fler 

väljer att bo kvar i kommunen och att fler väljer att flytta till Gislaved. I och med det 

sker en tillväxt. Av den anledningen skiljer det sig inte speciellt mycket mellan de olika 

strategiernas enligt mig.  

6.4 Val av metoder 
Valet av metoder går att diskutera. En enkät eller intervjuer med invånare i Gislaved 

hade kunnat vara bra för att få åsikter från den ”vanliga” invånaren. Eftersom det fanns 

en medborgarundersökning från SCB tillgänglig gjordes valet att inte intervjua invånare 

i Gislaved. Kommunalrådets ordförande och viceordförande och näringslivschefen för 

Gislaved Näringsliv AB ansågs dessutom vara personer med tillräckliga kunskaper om 

Gislaveds styrkor och svagheter. Därför ansågs det räcka att intervjua dem. 
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Eftersom avståndet mellan Gävle och Gislaved är relativt långt var telefonintervjuer ett 

bra sätt att intervjua på. Däremot finns det problem med telefonintervjuer eftersom det 

inte går att se ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ansiktsuttryck kan vara viktigt vid 

intervjuer eftersom ansiktsuttryck kan avslöja mer om vad respondenten tycker än själva 

svaret i sig. Intervjuerna påminde om vanliga samtal, vilket är ett bra sätt att få 

respondenten avslappnad. En av intervjuerna gjordes via mejl. Intervjuer via mejl är bra 

eftersom respondenten kan förbereda sig på ett bättre sätt än vid telefonintervjuer. 

Däremot finns det risk för missförstånd vid mejlintervjuer vilket kan skapa problem.  

En shift-share-analys är en snabb och relativt enkel metod att använda sig av för att 

analysera en arbetsmarknad. Av den anledningen var shift-share-analysen ett bra val av 

metod för att analysera Gislaveds arbetsmarknad. Eftersom metoden är relativt enkel 

finns det också svagheter med en shift-share-analys. Till exempel kan företag placeras 

under fel arbetssektor vilket påverkar statistiken. Därför är det viktigt att industrierna 

och företagen placeras inom rätt arbetssektor för att få fram den rätta statistiken. En 

shift-share-analys är en grund analys av arbetsmarknaden och visar bara siffror. Inga 

bakomliggande orsaker tas fram utan det måste den som gör shift-share-analysen ta 

fram. Då kan det ske misstag som till exempel att den som utför analysen missar en 

nedläggning av en stor fabrik. Men som en snabb och översiktlig analys av 

arbetsmarknaden funkar shift-share-analysen bra. 

6.5 Shift-share-analys 

Gislaved minskade i antalet anställda mellan åren 2001 och 2010. Framför allt var det 

Tillverknings- och utvinningsindustrin som minskade mycket i antalet anställda. 

Nedläggningen av däckfabriken Contintental har med största sannolikhet haft den 

största påverkan på att Tillverknings- och utvinningsindustrin har minskat så pass 

många i antalet anställda. Arbetssektorns minskning i Gislaved är inget ovanligt, utan 

många kommuner har minskat i antal anställda i sektorn. Av Gislaveds nio 

grannkommuner har sex grannkommuner minskat i antal anställda.  

Gislaved var den kommun i jämförelse med grannkommunerna som hade minskat med 

mest antal anställda i jämförelse med den förväntade förändringen som en shift-share-

analys visar. Gislaved var även den kommun som hade lägst antal arbetssektorer som 

gick bättre än förväntat. Att de placerar sig i botten i olika kategorier är en 

återkommande trend. Gällande antalet komparativa fördelar hade Gislaved endast två 
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vilket återigen är minst antal komparativa fördelar i jämförelse med grannkommunerna. 

Anmärkningsvärt nog var en av kommunens komparativa fördelar Tillverknings- och 

utvinningsindustrin. Trots att de minskat med över 2000 anställda i arbetssektorn räknas 

den som en komparativ fördel med en lägeskvot på 3,21, vilket är högre än år 2001 då 

motsvarande siffra var 2,95. Det kan ha att göra med att arbetssektorn fortfarande är den 

största i Gislaved vilket tyder på att den är viktig för kommunens ekonomi. Det var ju 

ett av kriterierna för att räknas som en komparativ fördel. Dessutom var det den 

arbetssektor som minskade mest i anställda i resten av Sverige, procentuellt och i antalet 

anställda, vilket givetvis har påverkat att Gislaved har minskat med så pass många 

anställda i arbetssektorn. 

Det är tydligt att Gislaved har en negativ trend på arbetsmarknaden efter jämförelser 

med grannkommunerna. Gislaved har största minskning i antalet anställda. De tre 

grannkommuner som är större befolkningsmässigt, Falkenberg, Jönköping och 

Värnamo har en helt annan trend än Gislaved.  De tre kommunerna har haft störst 

positiva ökning i antalet anställda, procentuellt och netto. Falkenberg, Jönköping och 

Värnamo har även fler komparativa fördelar än Gislaved.  

Gislaved har potential att gå bättre eftersom de placerar sig i botten i varje kategori 

medan de tre grannkommuner som är större placerar sig i toppen i varje kategori. Att 

Tillverknings- och utvinningsindustrin minskat med så många anställda i Gislaved är 

troligtvis den stora förklaringen till att kommunen minskade i antalet anställda i 

jämförelse med den förväntade förändringen. Trots det är arbetssektorn fortfarande stor 

och viktigt för Gislaved. Det kan bli ännu större problem i framtiden ifall den negativa 

trenden för Tillverknings- och utvinningsindustrin i Gislaved fortsätter. Befolkningen 

har minskat och arbetslösheten har stigit stadigt sedan däckfabriken i Gislaved lade ner. 

Även om arbetslösheten inte steg kraftigt i samband med nedläggningen har det 

troligtvis en stor del av förklaringen till att Tillverknings- och utvinningsindustrin 

minskat i antal anställda och arbetslösheten stigit.  

6.6 Intervjuer   
Genom intervjuerna har det framkommit att Niclas Palmgren (M) och Margareta 

Lindgren (S) är av samma uppfattning om varför Gislaved kommun minskar i 

befolkning. De anser att det beror på att många ungdomar flyttar för att jobba eller 

studera på annan ort och att det har haft svårt att locka tillbaka dessa. Detta 

överensstämmer bra med befolkningspyramiden som visar att det största tappet 
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befolkningsmässigt har skett i åldrarna 25 - 40. Palmgren och Lindgren påpekade precis 

som Anders Ahlström, näringslivs för Gislaved Näringsliv AB, att infrastrukturen i 

kommunen inte är tillräckligt bra. Detta visar på att alla tre är överens om kommunens 

svagheter förutom att det finns få jobb. Att de är överens om vad som behövs förbättras 

är givetvis en fördel eftersom det kommer underlätta eventuella beslut om upprustning 

av bil- och järnvägar i kommunen.    

Infrastrukturens undermåliga kvalitet är ett problem även enligt mig eftersom de 

minskar chanserna att få personer att flytta till kommunen. Det försämrar även 

chanserna till en hög in- och utpendling samt att det är en nackdel för transporter för 

företag och kommunen. De teorier som presenterats i studien visar på att en hög in- och 

utpendling i längden kan leda till att fler jobb skapas och att arbetslösheten därmed 

sjunker. 

Det framkom i intervjuerna att kommunen har en bra företagsmiljö och har haft det 

under en lång tid. En bra företagsmiljö är givetvis bra eftersom det kan underlätta att få 

nya företag att flytta till kommunen. Genom det skapas fler jobb och fler invånare i 

kommunen kan få en anställning. Därmed kan den öppna arbetslösheten i kommunen 

sjunka vilket är eftersträvansvärt. 
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7. Slutsats 
 

Ungdomarna flyttar 

Framför allt beror befolkningsminskningen enligt kommunalrådsorförande Niclas 

Palmgren och vice kommunalrådsordförande Margareta Lindgren på att det är många 

ungdomar som flyttar ifrån kommunen.. För att få dessa ungdomar att stanna kvar eller 

flytta tillbaka till Gislaved är det viktigt att det finns jobb och möjlighet till studier. I 

dagsläget finns det inte tillräckligt med bra möjligheter för studier eller för jobb i 

kommunen. Det gör att många flyttar och framför allt är det många ungdomar som 

flyttar. De siffror som visar vilken ålder de flesta flyttar från Gislaved tyder också på 

detta då andelen som flyttar från Gislaved mellan 20-29 år är klart fler än de som flyttar 

från kommunen mellan åldrarna 30-39. 
 

Lokal anpassningspolitik 

Förhöjd kvalitet på de kommunala verksamheterna och andra verksamheter i 

kommunen, antingen genom egna satsningar eller genom samarbete med andra 

kommuner kommer göra att kommunens kvalitet och även attraktivitet ökar. Detta 

medför med största sannolikhet att fler väljer att stanna kvar i kommunen och därmed 

sker inte utflyttningen från kommunen i lika stor utsträckning. Därför går det att 

argumentera för att lokal anpassningspolitik i längden ökar kommunens attraktivitet. 

Därför anses lokal anpassningspolitik vara det bästa för Gislaved eftersom det i längden 

kommer innebära bättre levnadsvillkor för de boende i kommunen och att det även kan 

leda till en tillväxt.  

 
Förbättra infrastrukturen 
Gislaved kommun bör förbättra sin infrastruktur, detta påpekar såväl den politiska 

majoriteten och oppositionen i Gislaved precis som Gislaved Näringsliv AB. Även i 

SCB:s medborgarundersökning framkom det att infrastukturen och kommunikationerna 

inte var tillräckligt bra eftersom medborgarna gav kategorin Kommunikationer ett lägre 

betyg än snittet. Med en bättre infrastruktur ökar möjligheten för in- och utpendling 

vilket i längden kan skapa fler jobb och medföra att kommunens attraktivitet ökar och 

fler väljer att bo kvar. Med en förbättrad infrastruktur ökar chanserna att antalet 

karriärpendlare ökar vilket är bra för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Kommunen bör behandla frågan huruvida det bör gå tågtrafik till centralorten för att 
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underlätta pendling till och från kommunens största tätort. Ett samarbete med de 

grannkommuner som ligger i andra län angående länstrafiken är viktigt för att kunna 

förbättra pendlingsmöjligheterna. I dagsläget finns det svårigheter att pendla mellan 

länen.  Betalningssystemen hos de olika länens kollektivtrafik skiljer sig åt vilket är en 

svaghet eftersom det medför att färre pendlar mellan de olika länen  

En upprustning av infrastrukturen och transportmöjligheterna är dock en dyr fråga. Av 

den anledningen är lokal anpassningspolitik till en början det bästa att satsa på för 

Gislaveds kommun. I längden kan dock en satsning på infrastrukturen generera pengar 

och det gäller att våga satsa för att lyckas. 
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9. Bilagor 
 
Bilaga 1 
Dessa frågor utgjorde en grund för intervjuerna med kommunalrådets ordförande Niclas 

Palmgren (M) och kommunalrådets viceordförande Margareta Lindgren: 

• Varför minskar Gislaved i befolkning? Vad gör ni/vad vill ni göra för vända 

trenden? 

• Vad beror den höga arbetslösheten på? Vad gör ni/vad vill ni göra för att vända 

trenden? 

• Bör ni satsa på tillväxtpolitik eller lokal anpassningspolitik? 

• Vad är Gislaveds styrkor och svagheter?  

 

Följande frågor utgjorde en grund för intervjun med Anders Ahlström, näringslivschef 

för Gislaved Näringsliv AB: 

• Vad tycker ni om de förutsättningar som kommunen erbjuder? 

• Finns det något som kommunen är extra på att hjälpa företag med? 

• Finns det något som kommunen kan förbättra sig på? 

• Finns det någon arbetssektor som är extra stark och viktig i kommunen? 
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