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Definitioner

Krympande städer
Fenomenet syftar till en negativ befolkningsstillväxt och en negativ ekonomisk utveckling 

och är svår att påverka. En krympning av en stad innebär en tillbakabyggnad av en stad, det 

vill säga en motsatt stadsbyggnadsprocess, där stadens resurser och fokus ligger på en 

framtida användning där det finns ett överskott av mark och bostäder. 

Tillväxt
Begreppet syftar till det som avses med bruttonationalprodukten(BNP) det vill säga värdet 

av den totala produktionen av varor och tjänster. Tillväxt skapas genom två sätt: att öka 

sysselsättningen, det vill säga utöka verksamhet och arbetstillfällen, eller att öka 

produktiviteten, det vill säga det värde som produceras per insatsfaktor.



Sammanfattning

Fenomenet med krympande städer har funnits sedan länge men hur planerare ska förhålla sig 

till det har börjat diskuterats så sent som på 2000-talet. I samband med 

industrialiseringen och tillväxtpolitiken har det svenska samhället fått en starkare fokus på 

tillväxt. Sannolikheten att alla städer kan uppnå tillväxt är således inte stor då en stads 

storleks har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Många befolkningsförändringar 

beror även av så kallade regionala förflyttningar, det vill säga att en krympning på ett ställe 

medför en ökning på ett annat, vilket innebär att alla inte kan nå en positiv 

befolkningstillväxt. Varför vissa städer krymper ligger ibland också utom den lokala 

handlingsfriheten så som den nationella tillväxtpolitiken och individuella värderingar. 

Dagens fysiska planering inriktar sig även på utbyggnad och expansion vilket fenomenet med 

krympande städer inte förutsätter. Forskare menar att en annan typ av planering måste ske 

för att kunna bemöta de fysiska förändringar fenomenet för med sig samt för att uttrycka en 

önskad framtid inom ramarna för en krympning av en stad.

Syftet med studien är att belysa den ojämna tillväxtutveckling som föreligger och den svenska 

problematiken med krympande städer samt att beskriva och analysera två krympande städers 

framtidsintensioner och hur kommunerna hanterar problematiken kring krympande städer 

i den fysiska planeringen. Detta görs genom litteraturstudier samt en innehållsanalys av 

Karlskoga kommuns och Söderhamns kommuns översiktsplaner utefter kategorierna planens 

syfte och framtidsblid, befolkningsproblematik och befolkningsprognoser, fenomen och 

problem, troliga orsaker samt vilka strategier, riktlinjer och åtgärder kommunerna har i rela-

tion till befolkningsproblematiken.

Resultatet av litteraturstudien är att det framför allt är storstäder och storstadsregioner som 

kraftigt expanderar, en trend som också förväntas fortsätta även i framtiden. 

Glesbygdskommunerna är således de som drabbas hårdast av befolkningsminskningarna. 

En krympning omfattar stora som små kommuner men sker framförallt i de mindre. En 

krympning kännetecknas av en överkapacitet på mark, rivningar, svårigheter att upprätthålla 



service, en åldrande befolkning och en hög arbetslöshet. De fysiska strukturerna är även 

överdimensionerade invånareantalet, så som byggnader och vägar, och kräver 

underhållskostnader. 

Resultatet av innehållsanalysen visar på att de studerade kommunerna enligt 

översiktsplanerna inte önskar en framtid enligt en krympning och siktar enligt mål och 

visioner på en framtid av tillväxt. Planerna är till stor del inriktade på att växa men tar även 

upp och reglerar problematiken genom upprättade riktlinjer för avveckling och 

tillhandahållande av mark för att nyetableringar och nybyggen snabbt ska kunna ske. Många 

strategier går således ut på att vända trenden. Som helhet finns en början på vad som skulle 

kunna innebära ett nytt förhållningssätt i planeringen. Ett nytt förhållningssätt skulle 

exempelvis kunna innebära att genom en tillbakabyggnad värna om de befintliga fysiska 

strukturerna, så som service och kommunikationer,  och avveckla byggnader där rivningar 

inte påverkar underlaget. Eventuella nybyggnationer skulle på samma sätt kunna anläggas där 

underlag för exempelvis service och kommunikationer behövs. Nya miljöer kan även skapas 

genom rivningar genom att skapa torg och parker.
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8 INLEDNING

”The clock cannot be turned back. The industrial cities that grew rapidly during the first half of 

the twentieth century(and shrank almost as rapidly during the second half ) will never recover 

their primacy. History teaches that cities grow and decline.”  (Rybczynski, Linneman, 1999, s. 

32)

I samband med industrialiseringens kraftiga tillväxtexpansion har Sveriges 

samhällsutveckling blivit allt mer inriktat på tillväxt (Westholm, 2004, Tio tankar om 

tillväxt, 2010).  Ett faktum är dock att städer växer och krymper. Ekonomin har skruvat upp 

förväntningar om framtidens möjligheter (Schön, 2000) och i EU:s 

sammanhållningspolitik ses städer som tillväxtmotorer för att skapa nationell tillväxt 

(Tillväxtanalys, 2011c). Att Glesbygdsverket numera tillhör Tillväxtverket tyder även på ett 

samhälle som allt mer fokuserar på tillväxt. Tillväxt ska vara ett mål för alla kommuner enligt 

propagandan ”hela Sverige skall leva” men sannolikheten att det kommer att uppnås av alla är 

liten (Tillväxtanalys, 2011a, 2011b, Westholm, 2004).  Även den fysiska planeringen syftar i 

dagsläget till att bygga ut och expandera vilket krympande städer inte förutsätter.

Diskussionen om hur planerare ska förhålla sig till fenomenet med krympande städer har 

påbörjats så sent som under 2000-talet. I dagsläget finns även otillräcklig vetenskap för hur 

lösningar ska ske i praktiken (Oswalt, 2005). Forskare utlyser dock att det finns ett behov 

av en ny form av planering (Oswalt, 2005, Hollander et al, 2009, Pallagst et al, 2009). Det 

finns dock en rädsla bland svenska kommuner att stämpla kommunen eller regionen med en 

pessimistisk framtidssyn om befolkningsproblematiken tas upp vilket i sin tur kan påverka 

invånarna och framtida investerare (Glesbygdsverket, 2007). Genom att bemöta 

problematiken och de fysiska förändringar som fenomenet för med sig kan kommunen på ett 

önskat sätt krympa staden. Detta kräver även att planeringen får en annan inriktning.

1. Inledning
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1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med studien är att belysa den ojämna tillväxtutveckling som föreligger och den svenska 

problematiken med krympande städer samt att beskriva och analysera två krympande städers 

framtidsintensioner och hur kommunerna hanterar problematiken kring krympande städer i 

den fysiska planeringen.  

- Hur ser tillväxtfördelningen ut i Sverige? 

- Vad kännetecknar krympande städer i Sverige?

- Hur ser Karlskoga och Söderhamn på framtidens utveckling avseende tillväxt och 

  befolkning enligt översiktsplanen?

- Hur präglas översiktsplaneringen av problematiken?

- Hur framhålls och regleras problematiken i översiktsplanen?

1.2 Avgränsning

Studien är avgränsad till fenomenet inom Sverige som i sig skiljer sig mycket åt då varje stad 

har säregna förutsättningar och en unik utveckling (Schön, 2000). För att förklara 

fenomenet behövs dock krympande städer som begrepp och företeelse tas upp ur en 

internationell diskussion. 

Inom diskussionen av krympande städer fokuserar studien av översiktsplaner på 

befolkningsminskningen. Fokus ligger även på att studera om och hur kommuner hanterar 

fenomenet med krympande städer varför dagens antagna översiktsplaner endast är aktuella 

för studien. En avgränsning görs även till det slutliga plandokumentet. Planeringsprocessen 

och tillhörande plandokument är därför inte relevant.
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För att beskriva och ge en förståelse av fenomenet ges endast några perspektiv som kan ligga 

till grund för hur den svenska utvecklingen har sett ut de senaste decennierna. De perspektiv 

som ges är endast förklarande och inte nödvändigtvis de mest bidragande faktorerna till en 

krympning av de svenska städerna. Vidare är beskrivningen om hur tillväxtsituationen ser ut i 

Sverige endast översiktlig då studien endast syftar till att ge en bild av den ojämna utveckling 

som Sverige genomgår och står inför i framtiden.

 
1.3 Disposition

Kap. 2 ger en beskrivning av hur studien har genomförts samt vilka urvalskriterier som 

funnits vid val av kommun och översiktsplane Kap 3 tar upp tidigare forksning inom ämnet 

av krympande städer. Kap 4 beskriver och ger en förståelse för hur problematiken används, 

vad den innebär, hur forskare ser på problematiken och hur den ser ut i Sverige samt ger 

några perspektiv på varför svenska städer krymper. Vidare presenteras tillväxt som begrepp, 

hur Sverige växer samt vilka förutsättningar svenska städer har att växa. I Kap. 5 

studeras hur två krympande städer tar upp och reglerar problematiken med krympande 

städer i översiktsplamneringen. I kap. 6 diskuteras resultatets utfall samt vilka slutsatser som 

är  möjliga utifrån studiens tillvägagångssätt och resultat.
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2. Metod

För att ta reda på hur tillväxtfördelningen ser ut i Sverige samt vad som kännetecknar 

problematiken i Sverige görs litteraturstudier samt en snabb statistisk analys av 

befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner. För att studera hur kommunerna 

hanterar problematiken kring krympande städer samt vilka framtidsintensioner de har görs 

en kvalitativ innehållsanalys av två kommunala översiktsplaner. Innehållsanalysen är en 

metod för att analysera innehållet i ett dokument och har en styrka i att skapa en överblick 

över en större materialmängd (Bergström & Boréus, 2005). Analysen kan i sin tur upptäcka 

dolda sidor av det som kommuniceras i en text (Denscombe, 2005). För att kunna föra en 

diskussion om hur problematiken hanteras har relevant information i översiktsplanerna tagits 

ut inom kategorierna:

- Syfte och framtidsbild

- Befolkningsutveckling och befolkningsprognoser

- Fenomen och problem

- Troliga orsaker

- Strategier, riktlinjer och åtgärder i relation till befolkningsproblematiken

Kategorierna är alltså styrande för uppmärksamheten vid genomgången av materialet (Berg-

ström & Boréus, 2005). De fem punkterna har således utformats utefter en snabb genomgång 

av planernas innehåll vilket är nödvändigt för att vara öppen för materialet och att låta texten 

tala. En utgångspunkt har även varit ovan redovisade syfte och frågeställningar.

2.1 Urvalskriterier för översiktsplanerna

Översiktsplanerna ska tillhöra en krympande stad som antagits efter att krympningen blivit 

ett faktum. Översiktsplanen skall vara aktuell och spegla en period då fenomenet börjat 

diskuteras och måste därför vara antagen under 2000-talet. Eftersom endast innehållet av 
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planerna kommer att studeras har städerna i sig mindre relevans men för att kunna göra ett 

enkelt urval ur statistiken skall städerna ha minskat mer än 1000 invånare under de senaste 

tio åren, det vill säga mellan årtalen 2001 till 2011. Detta medför ett urval om 16 kommuner. 

Av de två 

kommunerna som studeras representerar den ena kommunen den kommun som haft den 

största befolkningsminskningen och denm andra kommunen den med störst befolkningsan-

tal inom 

kommunen. Det som har varit avgörande för om den studerande kommunen är den faktiskt 

största eller mest minskande kommunen är planens tillgänglighet på internet samt det år 

planen antagandedatum. De översiktsplaner som studeras är:

1. Karlskoga kommun

Kommunen är störst bland de kommuner som minskat med över 1000 invånare de 

senaste tio åren. 

2. Söderhamn kommun

Kommunen har haft näst störst befolkningsminskning  av de som minskat med över 

1000 invånare de senaste tio åren.

2.2 Metoddiskussion

Innehållsanalysen är en av många analysmetoder av texter och kan användas på väldigt 

många olika typer av texter (Denscombe, 2005). Ju mer texten är uppbyggd på utstuderade 

och invecklade 

innebörder desto mindre värde får innehållsanalysen. Analysen lämpar sig därför särskilt vid 

studier av dokument med kommunikationsaspekter som är enkla, direkta och påtagliga, så 

som en 
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kommunal översiktsplan. Från början var tanken att analysera tre översiktsplaner. Resultatet 

av 

studien visade däremot på många likheter vilket medförde att den sista, Pajala kommun 

som skulle representera den minsta kommunen av de som minskat med över 1000 invånare, 

uteslöts.

Innehållsanalysen tenderar att göra ett utklipp av ett textavsnitt och därmed skilja texten från 

sitt sammanhang. Detta är nödvändigt men metoden riskerar att skapa validitetsproblem, 

det vill säga att det som skall mätas verkligen mäts (Bergström & Boréus, 2005).  Metoden 

görs däremot tydligt utefter kategorier som styr och bidrar till att analysen utförs på ett 

objektivt sätt (Bryman, 2008). Vidare har analysen svårt att hantera underförstådda 

meningar, hur olika betydelser bygger på redan sagda saker, saker som senare nämns eller 

saker som över huvud taget inte tas upp (Denscombe, 2005). Analysen tenderar även att 

fokusera på det uttalade snarare än det outtalade (Bergström & Boréus, 2005). Anledningen 

till varför något inte uttalas kan vara ett tecken på att det inte prioriteras, att författaren inte 

har någon åsikt eller att det tillhör det självklara och därför inte nämnts men samtidigt är 

hårt styrande för 

innehållet. Denna problematik berörs dock inom ramen för en diskursanalys men kan 

eventuellt förklara varför någonting är osagt. Språket har en nyckelposition vad gäller 

tolkningen av en innebörd i olika yttranden, påståenden och beskrivningar. Ord kan således 

användas på olika sätt, vara mångtydliga och skifta i betydelse. Problematiken kring 

krympande städer kan på så vis hanteras och benämnas på olika sätt beroende på när de 

gjorts. Analysen kan däremot endast vara så bra som dokumentet som studeras är (Bryman, 

2008).

 
2.2.1 Översiktsplanen 

Att studera dokument kräver att kritiskt förhålla sig till källans tillförlitlighet (Denscombe, 
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2005). En översiktsplan är kommunens viktigaste dokument inom strategisk planering och är 

ett obligatoriskt, vägledande beslutsunderlag där kommunens riktlinjer och ambitioner 

tydligt ska framgå. Planen är ett objektivt dokument och representerar endast en 

dominerande diskurs med stöd från majoriteten av de som varit med i beslutsprocessen 

(Khakee, 2000). Översiktsplanen är en kompromiss av olika aktörer och en produkt av olika 

förhandlingar och diskussioner emellan tjänstemän, politiker samt representanter för bland 

annat näringsliv, folkrörelser och föreningar. Planen är dock auktoritativ i den mening att det 

är sakkunniga som har arbetat fram plandokumentet. 

Planering kräver föreställningar om framtiden och den strategiska planeringen behöver vara 

flexibel (Khakee, 2000). Översiktsplanen är därför inte är helt och hållet förutbestämd för 

att i största mån kunna bemöta osäkerheter och kunna angripa oväntade problem. Viktigt är 

också att framhålla att översiktliga planer syftar till att vara ett visionsdokument. En 

vision är något att sikta mot och behöver därför inte helt och hållet vara verklighetsanknutet. 

Kommunernas eget syfte kan variera i översiktsplanerna men det huvudsakliga syftet med en 

översiktsplan är att den ska ”ange inriktningen för den långsiktliga utvecklingen av den fysiska 

miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 

hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras” (PBL 3 kap 2 §) . Kvalitén och 

omfattningen av en översiktsplan är samtidigt varierande vilket kan påverka resultaten kring 

hur problematiken med krympande städer behandlas. Trender i vad en bra översiktsplan är 

samt vad en översiktsplan bör innehålla utöver Plan- och bygglagens krav varierar över tid. 

Vid en analys bör antagandedatum, planens syfta och omfattning därför beaktas vid en 

tolkning av hur problemtiken hanteras i planerna. Studien syftar dock inte till att jämföra 

dem utan analysera dem var för sig. 
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3. Tidigare forskning

Det finns begränsad forskning kring fenomenet med krympande städer och hur planerare ska 

gå tillväga för att bemöta problematiken. Inom en diskussion av krympande städer 

internationellt är Philipp Oswalt och de två volymerna Shrinking cities ledande. Volymerna är 

en del av ett projekt om krympande städer i kulturförbundet Kulturstiftung des 

Bundes där arkitekter, akademiker och konstnärer utreder utvecklingen i bland annat 

Detroit, Ivanovo och Manchester. Den första volymen, som framförallt är relevant för att 

reda ut krympande städer som begrepp och fenomen, hanterar fenomenet i internationell 

forskning medan den andra volymen hanterar förslag på åtgärder. Planning Shrinking 

cities(2009), The future of Shrinking cities(2004), How to save our cities(1999) samt Facing the 

challange of shrinking cities in east Germany(2004) lyfter även problematiken ur ett 

planeringsperspektiv och beskriver problematikens konsekvenser på de fysiska strukturerna. 

Samtliga lyfter även synsätt med problematiken som en möjlighet.

Inom Sverige finns särsilt bristfällig forskning och det verkar inte finnas någon vedertagen 

definition för den svenska företeelsen. I Sverige talas mer om befolkningsproblematiken och 

de demografiska och kommunalekonomiska konsekvenserna som sker i samband med en 

befolkningsminskning. Att leva med befolkningsförändringar(2004) ger en översikt av 

demografiska förändringar, vilka utmaningar det ger samt vad kommunerna har för 

handlingsutrymme. Växa och krympa(2001) syftar till att belysa hur 

befolkningsförändringarna påverkat kommunernas ekonomi och service samt att skapa 

underlag för att diskutera lämpliga åtgärder för att en kommun ska kunna rätta till negativa 

effekter som följer med förändringarna. Kartläggning av strategier för att bemöta 

befolkningsförändringar i kommuner och regioner(2007) visar de mest vanligt 

förekommande strategierna hos kommuner för att öka befolkningsunderlaget där 

marknadsföring och erbjudandet av attraktiva livs- och boendemiljöer är de främsta.

Karnell(2010) beskriver även regionförstoring och samverkan med andra kommuner som 

metoder för att bemöta befolkningsförändringar. 
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Andra uppsatser inom ämnet är Modighs(2009) Planering i stagnerande orter som syftar till 

att belysa vilka åtgärder som kan komma att behövas vid ett svikande befolkningsunderlag. 

Björklund(2010) belyser i Stagnerande städer – vad kan vi göra hur tre stagnerande städer i 

USA, Tyskland och Sverige utifrån ett planeringsperspektiv arbetar och hanterar 

problematiken med krympande städer samt analyserar likheter och skillnader mellan 

städerna. Dessa tangerar mitt fokus inom krympande städer. Min studie avser däremot att 

titta på hur problemtiken hanteras i den svenska översiktliga planeringen och hur 

översiktsplanen präglats utav verklighetens befolkningsproblematik.

För att beskriva fenomenet med krympande städer är tillväxt ett viktigt begrepp. Det finns 

många nya publikationer av Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser, samt Tillväxtverket som förklarar begreppet och ger en bild på 

Sveriges tillväxtsituation. I Tio tankar om tillväxt(2004) ges en kompletterande bild. Lennart 

Schön(2000) förklarar även tillväxtens betydelse i ett historiskt perspektiv samt ger en bild av 

varför Sverige inte har lika stor tillväxt idag som tidigare. 

TIDIGARE FORSKNING
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4. Teori

Detta kapitel syftar till att ge en förståelse av krympande städer som begrepp om fenomen, 

hur forskare ser på planeringen samt vad problematiken i praktiken innebär för planeringen 

och de fysiska strukturerna. En diskussion förs om hur hurvida problematiken på en mer 

internationell nivå kan appliceras i Sverige. Kapitlet tar även upp vad som avses med tillväxt 

och sannolikheten att svenska städer kan vända den negativa trenden. 

4.1 Krympande städer

Krympande städer är ett globalt och komplext fenomen som framförallt beror av regionala 

omflyttningar, det vill säga att en minskning på ett ställe leder till en ökning på ett annat, 

och kan under omständigheterna betraktas som ett nytt fenomen (Oswalt, 2005). Tidigare 

har flyttströmmar berott på bland annat kriser och epidemier, men vad som ligger bakom de 

flyttströmmar som sker idag beskrivs vara någonting annat. Trots att fenomenet funnits sedan 

ett tag tillbaka har diskussionen om hur planerare ska förhålla sig till och hantera 

fenomenet påbörjats så sent som på 2000-talet (Oswalt, 2005). Det som utlöste det stora 

intresset var en rapport av tomma bostäder i Tyskland då särskilt östra Tyskland tvingats 

möta stora befolkningsminskningar (Hollander et al, 2009, Pallagst, 2009). Totalt sett hade 

Tyskland en miljon bostäder som stod outnyttjade år 2005 och mellan årtalen 1990 och 

2005 hade Tysklands befolkning nått en minskning med totalt 1,9 miljoner ( Johansson, 

2005). Tyskland befolkningsproblematik orsakasdes dock i samband med Berlinmurens fall 

1989 och Tysklands enande 1990 vilket gör att problematiken inte helt går att likna med 

andra krympande städer (Bontje, 2004). Händelserna medförde stora invånarförluster, 

tomma bostadsbestånd och fastigheter, effekter som däremot kan liknas med problematiken i 

andra krympande städer, och har skapat ett dåligt rykte som än idag ligger kvar bland 

invånare och andra delar av världen. Bostadsbeståndet i många östtyska städer var också 

generellt sett i behov av renovering och på grund av en negativ bild av monumentala platser 

och byggnader i stadens centrala delar flyttade folk ut till förorten. 
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4.1.1 Definition och fenomen

I samtliga fall innebär en krympning av en stad till en negativ befolkningstillväxt och en 

negativ ekonomisk utveckling. Oswalt(2005) syftar särskilt till befolkningsminskningar men 

beskriver fenomenet som en del av en omvändning i den tidigare tillväxttrenden som skett 

omkring i världen de senaste 200 åren då världens befolkning och ekonomi kraftigt 

expanderat i och med industrialiseringens framväxt. Han framhåller också fenomenet som en 

oplanerad sideffekt och indirekt påföljd av politiska och ekonomiska beslut, 

omständigheter och effekter som är svåra att identifiera. Hollander et al (2009) använder en 

definition av Shrinking Cities International Research Network(SCIRN) från 2004:

“a densely populated urban area with a minimum population of 10,000 residents that has 

faced population losses in large parts for more than two years and is undergoing economic 

transformations with some symptoms of a structural crisis” 

(Hollander et al, 2009, s.6) 

Pallagst et al (2009) uttrycker följande om fenomenet; 

”The shrinking city phenomenon is a multidimensional process, comprising cities, parts of 

cities, or entire metropolitan areas that have experienced dramatic decline in their economic 

and social bases” (Pallagst et. al., 2009, s. 1) 

Pallagst et al(2009) beskriver även att en krympningen kan variera kraftigt mellan olika 

städer. Befolkningsproblematiken ingår i en negativ spiral på så vis att en minskning av 

befolkningen innebär ett minskat ekonomiskt underlag som leder till en utarmad stadskärna 

och minskade antal arbetstillfällen vilket i sin tur medför att folk flyttar ifrån staden och 

så vidare. En krympning är dock en utmaning i en större skala då det framförallt är större 
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metropoler och dess regioner som växer expansionsartat. Samtliga tre framhåller även att det 

framförallt är industriella städer som kraftigt krymper, särskilt i Europa. I norra Europa sker 

även flyttströmmar till framförallt huvudstäder eller större städer. Två av tre lyfter också att 

processen är svår att påverka.

De ger även olika perspektiv på hur befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt förhåller 

sig till varandra. En krympning är inte motsatsen till tillväxt (Oswalt, 2005). Krympning 

och tillväxt kan ske parallellt och en krympning behöver nödvändigtvis inte innebära en 

krympning i ett långsiktigt perspektiv. En krympning beskrivs också vara mest påtaglig i de 

tätbebyggda områdena. Enligt SCRIN:s definition måste en krympning innebära en negativ 

befolkningstillväxt i minst två år. Krympningar betraktas endast ske i tätbebyggda områden 

med mer än 10 000 invånare (Hollander et al, 2009). Pallagst et al(2009) beskriver däremot 

att fenomenet kan omfatta hela städer, delar av städer eller hela storstadsregioner. 

Uppfattningen om en krympning kan ske endast i tätbebyggda områden eller hela regioner 

varierar. Om befolkningsminskningen endast ska vara negativ eller om den ska vara negativ 

en längre period är också oklart. Samtliga fokuserar på en mer global kontext av väldigt stora 

städer eller städer vars krympning varit av extrem art. Tanken att belysa att fenomenet även 

sker i väldigt stora städer finns säkerligen i samtliga fall men problematiken för detta kan inte 

helt liknas med de svenska städernas problematik då en majoritet av de svenska städer som 

haft en negativ befolkningsutveckling under 2009 och 2011 är under 10 000 invånare (SCB 

Befolkning). Generellt sett är Sverige och övriga skandinaviska länder glesa och i relation 

till många andra länder är städerna små. I Sverige skulle endast Stockholm storleksmässigt 

kunna liknas med de städer som beskrivs i artiklarna. Den svenska kommunala planeringen 

samt den fysiska planeringen omfattar även samtliga kommuninvånare och kräver därför en 

diskussion utifrån ett kommunalt perspektiv.
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I Sverige kan dock tidigare nämnda definitioner av krympande städer appliceras i den mån 

fenomenet syftar till en negativ befolkningstillväxt och en nedgång i ekonomin då många av 

svenska städer fått en svängning i ekonomin och befolkningsnivån mellan 70- och 90-talet 

(Schön, 2000). Eftersom en krympning har en negativ innebörd måste fenomenet även 

särskiljas från fenomenet med stagnerande städer. Stagnera är synonymt med avstanna och 

att inte utvecklas och definieras enligt Nationalencyklopedin som att så småningom upphöra 

i positiv riktning. Tidigare uppsatser har definierat krympande städer på ett bra sätt. 

Karnell(2010) likställer fenomenet med reduktion, alltså motsatsen till expansion och 

utbyggnad. Modigh(2009) använder begreppet tillbakabyggnad för att beskriva fenomenet, 

alltså motsatsen till att bygga ut staden. Hon beskriver att tillbakabyggnad går ut på ”en 

omvänd stadsbyggnadsprocess där resurser läggs på att ta reda på hur eventuella överskott av 

bostäder kan användas och hur marken kan användas efter nedmontering” (Modigh, 2009, 

s.52) Benämningen av krympande städer görs även här olika men samtliga studerande 

fall syftar således till samma process. Varför inte fenomenet går under samma namn kan 

bero på att fenomenet är nytt och att det finns begränsad forskning inom ämnet. Städers 

förutsättningar ser även olika ut, en krympning sker på olika sätt och åtgärderna kan därmed 

se olika ut. Vid en senare diskussion om fenomenet kommer fokus ligga på 

befolkningsminskningar inom fenomenet med krympande städer och liksom Modigh syfta 

på en tillbakabyggnad av staden då det är en nödvändighet inom planeringen av krympande 

städer.

4.1.2 Problematiken med krympande städer

 

Krympande städer behöver ett nytt förhållningssätt till planeringen. Hollander et al(2009) 

efterlyser att det måste ske ett skifte från en central tillväxtplanering till en mer 

försiktig platsbaserad planering. En central utmaning är att det inte finns några verktyg inom 

den fysiska planeringen som kan appliceras på krympande städer.  Planerare beskrivs heller 



22 TEORI

inte ha tillräckliga kunskaper om hur ett arbete med krympande städer ska skötas och hur 

fysiska förändringar som fenomenet för med sig ska hanteras. Det finns också bristande 

vetenskap inom hur planerare skall hantera fenomenet med krympande städer. Oswalt(2005) 

menar att det är svårt att förhindra en krympning eftersom den består av politiska och 

ekonomiska beslut samt andra omständigheter och effekter som är svåra att identifiera. Han 

liknar även dagens omställning med den tidigare tillväxtökningen som skedde i samband 

med industrialiseringen. Vid den tiden fanns ett liknande omställningskrav och en liknande 

ovisshet med hur planeringen skulle skötas och påpekar att planeringen i krympande städer, 

liksom tillväxtplaneringen, kommer att växa fram med tiden. Rybczynski och 

Linneman(1999) skriver att stadens politiker liksom planeraren måste acceptera 

krympningen och ha som mål att få en mer livlig och attraktiv stad och återgestalta staden 

så att den blir modern och livskraftig. Pallagst et al(2009) menar även att tillväxtinriktade 

strategier eskalerar negativa konsekvenser av en krympning eftersom strategierna inte ger 

utrymme för att bereda strategier för en önskad, krympande utveckling. De påpekar dock att 

en inriktning på tillväxt således är nödvändig för att lyckas bryta den negativa ekonomiska 

spiralen. Utmaningen med den strategiska planeringen är att få ihop problematiken till en 

helhet och att acceptera att framtiden är oklar (Pallagst et al, 2009, Bontje, 2004). Planerna 

måste vara flexibla och tillåta staden att kunna anpassa sig utefter den utveckling som sker.

Fenomenet med krympande städer ställer stadens strukturer inför en förändring . Det som 

kan utläsas av samtliga artiklar är att det i krympande städer råder en överkapacitet av mark 

och byggnader samt ett minskande antal arbetstillfällen. En krympning kännetecknas även 

av svårigheter att upprätthålla service och innebär generellt sett en åldrande befolkning och 

en hög grad arbetslöshet och utvandring (Hollander et. al., 2009, Oswalt, 2005, Pallagst et. 

al., 2009, Rybczynski och Linneman, 1999).  De fysiska strukturerna blir också 

överdimensionerade i samband med större befolkningsminskningar. Bontje(2004) beskriver 
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problematiken med Leipzig där staden omfattas av överdimensionerande fysiska 

strukturer så som byggnader, vägar, offentliga inrättningar och kommunikationer. 

Rybczynski & Linneman(1999) pekar även på att det uppstår stora underhållskostnader 

av strukturer som är anpassade till en större befolkning. Hollander et al(2009) lyfter även 

problematiken med överkapaciteten av mark som en utmaning med att få befolkningen att 

överensstämma. Rybczynski & Linneman(1999) framhåller även de tomma ytorna som 

luckor i staden som riskerar att förbi oplanerade och ovårdade ytor och kan komma att bli en 

avstjälpningsplats. 

I Sverige framhålls dock att det ställs stora krav på både minskande och expanderande 

kommuner i samband med befolkningsförändringar (Westholm, 2004). Samtidigt som 

planeringen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö inriktas på att bekämpa 

överkapacitet i form av hög arbetslöshet och trängsel så lider 200 kommuner, det vill säga 

nästan två tredjedelar, av resursbrister som bland annat brist på arbetskraft och en kamp för 

att upprätthålla delar av den lokala servicen (Glesbygdsverket, 2007).  Även i Sverige 

efterlyses ett behov av en annan typ av planering för krympande städer. Kommunen måste 

inta ett nytt förhållningssätt till planeringen som i krympande städer innebär en hushållning 

med begränsande resurser (Westholm, 2004, Sundström, 2000). Eftersom utvecklingen är 

oviss är det svårt att förutspå framtida behov. Befolkningen utgör en nyckel i kommunens 

ekonomiska underlag och bestämmer därigenom vad kommunen har möjlighet att göra. 

Planeringen i en krympande kommun innebär en anpassning till en verksamhet med mindre 

intäkter som resultat av minskande skatteunderlag för att få ekonomin att gå ihop.  En stor 

utmaning är även att upprätta den befintliga servicen inom kommunen eftersom 

befolkningsminskningar oftast medför konsekvenser i form av skeva befolkningsstrukturer, 

minskande serviceutbud och ensidiga arbetsmarknader (Orter med befolkningsökning, 

2011, Westholm, 2004). Samtidigt medför krympningen en påfrestning på den kommunala 

verksamheten på grund av upprätthållandet av överdimensionerade vägar samt 

upprätthållandet av tomma bostäder och lokaler i form av underhålls- eller 
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rivningskostnader. Modigh(2009) som också tittat på den svenska problematiken med 

krympande städer menar dock att det främsta problemet är att landsbygden utarmas. 

Planeringen ställer också stora krav på framtida investeringar eftersom 

befolkningsförändringar sker i flyttmönster kan en konkurrenssituation uppstå mellan 

kommuner (Westholm, 2004). De kommuner som lyckas vara tillräckligt attraktiva vinner 

invånare samtidigt som de kommuner som förlorar invånare gjort stora satsningar och 

långsiktiga investeringar som låsts fast en lång tid framöver. Det är samtidigt viktigt att 

kommunen har en god framförhållning och beaktar sin position i relation till omvärlden. 

Som ovan beskrivits kan effekterna av de större och mer extrema exemplen inom en 

diskussion för krympande städer liknas med problematiken i Sverige. Det finns även 

generella mönster i hur städer krymper men varje stad har sina egna förutsättningar och 

krymper således på sitt egna sätt. Krympningens omfattning är således relaterad till vilka 

befolkningsminskningar som en kommun omfattas av. I Sverige sker inga stora 

befolkningsförändringar inom kommunerna. Under en tvåårsperiod, mellan 2009 och 

2011, hade Sveriges kommuner en befolkningsminskning mellan -2 och -506 invånare, ett 

medelvärde på ca 40 personer om året (SCB Folkmängd). Effekterna, och där med också 

åtgärderna, blir då mindre påtagliga i Sverige än i städer som Tyskland där krympningen sker 

i betydligt större omfattning. Vilka lösningar som således sker och bör ske varierar 

eftersom varje kommun har olika geografiska förutsättningar samt olika planerare och 

politiska inriktningar. Lösningar kan däremot verka som inspiration och kan därför i viss 

mån därför appliceras i svenska tätbebyggda områden. (Glesbygdsverket, 2007)
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4.2 Tillväxt

Som tidigare nämns innebär krympande städer en negativ befolkningstillväxt och en negativ 

tillväxt. I min senare studie kommer som endast fokus vara på befolkningen inom ramen för 

krympande städer men det är även viktigt att ha en förståelse för en stads tillväxt, hur den 

skapas samt dess relation med befolkningen. 

Tillväxt syftar till ekonomisk tillväxt som vidare avser värdet av den totala produktionen 

av varor och tjänster, bruttonationalprodukten(BNP) (Tillväxtfakta, 2010, Tio tankar 

om tillväxt, 2004).  Tillväxt är viktig för att upprätthålla välfärd, det vill säga människors 

levnadsförhållanden, och är nödvändigt för att vårt samhälle inte ska stagnera. Historiskt 

sett beskrivs den ekonomiska tillväxten ha ökat resurserna i det svenska samhället vilket 

har innebärt fler resurser per individ samt ett ökat utrymme för konsumtion av varor och 

tjänster. Det har öppnat upp för möjligheter till investeringar som lett till att vi lever längre 

och är friskare, har fortkortade arbetstider, bättre tillgång till utbildning och kan röra oss 

mellan landets olika delar på ett relativt snabbt och effektivt sätt. Detta understyker även 

Schön(2000) som menar att  inkomsten mätt per invånare har vuxit och att det 

möjliggjort ökade investeringar till exempelvis transporter och institutioner i samhället. De 

senaste seklen beskrivs samhällsförändringarna sammantaget inneburit nya bostads- och 

levnadsvanor samt ny teknik och nya branscher, företag och fabriker. Transport och 

information har revolutionerats, samhället har en förändrad syn på arbete och utbildning 

samt ny lagstiftning och regelverk omformats. 

Tillväxt skapas genom en ökning av sysselsättning eller produktivitet (Tillväxtfakta, 2010, 

Tio tankar om tillväxt, 2004). Detta görs bland annat genom bland annat innovationer och 

entreprenörskap, teknisk utveckling, kunskapsspridning, näringslivsdynamik, 

internationell handel och ett väl fungerande regelverk. Regionförstoring, det vill säga att 
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inom regioner bredda arbetsmarknadsutbudet, och skapaa bättre pendlingsmöjligheter är 

även viktigt för att skapa en tillväxt regionalt, som också fått ett större utrymme inom 

tillväxtpolitiken. Samarbeten mellan bland annat politiker, näringsliv och organisationer, en 

stark förändringsvilja samt en kunskap om omvärlden framhålls som ytterliga faktorer som 

kan ha betydelse för en stads tillväxt. 

En utgångspunkt är att det finns ett samband mellan den ekonomiska tillväxten och en stads 

befolkning (Tillväxtnaalys, 2011a, 2011b, Tillväxtfakta, 2010). Tillväxtanalys 

menar att folk väljer att bo i en stad för att det finns en koncentration av ekonomiska 

aktiviteter. Ekonomisk aktivitet ger fördelar för att driva företag, hitta rätt arbete och att 

konsumera, förutsättningar som därmed skapar en avgörande roll för tillväxt. Detta menar 

även Magnus Henrekson(1992) som beskriver humankapitalet, det vill säga människan som 

resurs i form av kunskaper, färdigheter och andra produktionsförmågor, som en 

produktionsfaktor. Humankapital beskrivs tillsammans med kapital och arbetskraft 

användas i produktionen av varor och tjänster. Han menar också att uttnyttjandegraden även 

är avgörande för tillväxt vilket förklarar varför städer med lika många invånare skulle kunna 

ha en olik ekonomisk utveckling. Tillväxt är därför också platsbunden. Detta understryker 

också Mario Polèse(2009) och menar att skillnaden i ekonomisk framgång annars skulle up-

phört.

Tillväxtanalys & Tillväxtverket(2010) betraktar även tillväxt som en samhällsutveckling 

eftersom ekonomiska omvandlingar är viktiga delar i att utveckla BNP. I Tio tankar om till-

växt(2004) framhålls även synsättet att tillväxt inte skall vara ett mål utan ett verktyg för att 

realisera någonting annat.
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4.3 Tillväxttrender i Sverige  

Det finns stora skillnader mellan kommuners utveckling 

i den svenska befolkningsutvecklingen. Mellan 1996 och 

tidigt 2000-tal var det framförallt storstadskommuner, 

förortskommuner samt större städer som ökade i 

befolkning (Amcoff, 2004, Sundström, 2001) De största 

befolkningsminskningarna skedde då i framförallt 

glesbygdskommuner, som enligt SKL definieras som en 

kommun vars tätortsareal understiger 70 % av 

kommunens  totala yta samt har mindre än åtta invånare 

per kvadratkilometer.  Under 90-talets första hälft minskade 

endast Jämtland, Västernorrland och Gävleborg län och 

under andra delen av 90-talet var det endast, , bortsett från 

storstadsregionerna,, Uppsala och Hallands län som ökat sin 

befolkning. Innan 90-talet har högskoleorter och regionala 

centra haft en tillväxtökning men även ett antal av dessa 

fick en vändning i slutet av 90-talet (Sundström, 2000). En 

trend som troligtvis till vis del fortgår då mindre 

högskolesäten som exempelvis Karlshamn idag har en 

befolkningsminskning. (SCB Folkmängd) Vilka som 

framförallt möter en minskande befolkningstillväxt idag 

finns däremot inte beskrivet i ett historiskt perspektiv utan 

endast årsvis. År 2011 hade 141 av landets 290 kommuner 

en minskande befolkningstillväxt. Vilka kommuner som 

öka respektive minskar i befolkning framgår enligt kartan 

till höger.

SCB: Befolkningsutveckling 2011

Ju rödare desto större befolkningstillväxtoch ju blåare 
desto större  befolkningsminskning 
 
Skalan till höger anger percentiler, det vill säga värden som 
enligt variabeler indelar det statistiska materialet i flera 
delar. Detta innebär att kartan endast ger en bild av 
fördelningen av befolkningstillväxtning samt en 
uppfattning om  det skett en kraftig ökning eller kraftig 
minskning.
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En krympning i Sverige bör således beräknas över en längre tid då det förekommer 

befolkningssvängningar i statistiken från år till år. Mellan årtalen 2006 och 2011, alltså en 

period om fem år, har totalt sett 148 kommuner haft en minskning av befolkningen. Det ger 

ingen märkbar skillnad från antalet minskande kommuner år 2011 men det påvisar att en 

majoriteten av de svenska kommunerna totalt sett mött en minskad befolkningstillväxt de 

senaste fem åren. Av denna period framgår också att 80 av dessa 148 kommuner, alltså en 

majoritet, är under 10 000 invånare. En krympning sker dock både i större och mindre 

städer. Den stad som haft störst befolkningsminskning var Skellefteå kommun med ett 

befolkningsantal apå 71 966 antal invånare. Den minsta kommunen är Bjurholm med med 

ett invånareantal på 2541. Framförallt sker dock en minskning i de mindre städerna. 

Medelvärdet av antalet invånare i krympande städer år 2011, baserat på en krympning mellan 

2006 och 2011, är 32 747. Medianen är under samma period 10 050,5  invånare år 2011. 

Kramfors, som krympt mest under samma period, minskade med 1074 invånare mellan 2006 

och 2011. I relation till den stad som ökat mest i befolkning under samma period är 

skillnaderna i befolkningsantal stora. Stockholm stad hade en befolkningsökning på 81 439 

invånare. Den procentuella skillnaden i relation till befolkningsantalet år 2006 är dock inte 

lika stor. Stockholm ökade med 10.4% och Kramfors minskade med 5.4%.
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6 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kom-
muner)
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrar-
hem och campingar överstiger 21 per invånare eller där 
antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare.

7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner)
Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen 
mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning 
och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet 
(SNI2007)

8 Glesbygdskommuner (20 kommuner)
Kommun med en tätortsgrad understigande 70 pro-
cent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer.

9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner)
Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie 
på 112,5 kilometer.

10 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner)
Kommun med mindre än 300 000 personer inom en 
radie på 112,5 km.

(SKL Kommungruppsindelning)

1 Storstäder (3 kommuner)
Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 
invånare.

2 Förortskommuner till storstäder (38 kommuner)
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanli-
gaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna.

3 Större städer (31kommuner)
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en 
tätortsgrad överstigande 70 procent.

4 Förortskommuner till större städer (22 kommuner)
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste 
utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna 
i grupp 3.

5 Pendlingskommuner (51 kommuner)
Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till en annan kommun.

Dagens utveckling kan också skildras med den ekonomiska tillväxten eftersom det finns ett 

samband mellan befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Spridningen i de svenska 

städernas utveckling speglas i Sveriges kommun och landstings(SKL) 

kommungruppsindelning som baseras på befolkningsstorlek, befolkningstäthet, pendling 

och näringsstruktur. Totalt sett finns en stor variation mellan regioners ekonomiska tillväxt 

och sysselsättning(Tillväxtfakta, 2010) Det är framförallt storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö som svarar för de som haft en särskilt god tillväxt och en god 

sysselsättningsutveckling medan det är de mindre regionerna som haft en sämre utveckling. 

Det finns dock en stor variation i hur utvecklingen i de mindre regionerna ser ut. 

Tillväxtanalys menar även att endast 72 av 290 kommuner är självförsörjande baserat på 

arbetsmarknad och utpendling (Tillväxtanalys, 2011b).
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4.4 Svenska städers förutsättningar att växa

I en prognos förväntas Sverige totalt vara 10 miljoner år 2021, en ökning med 517 145 från 

Sveriges invånareantal år 2011 (SCB Befolkning, SCB Prognos) Trots detta förväntas många 

av Sveriges kommuner i framtiden minska i befolkning. Westholm(2000) lyfter att en 

majoritet av de svenska städerna kommer att minska i framtiden. Glesbygdsverket(2007) 

skriver även enligt en befolkningsprognos av SCB att glesbygderna upskattas förlora åtta 

procent av sin befolkning fram till år 2030. Storstadsregionerna och dess glesbygder 

förvänras däremot öka med drygt 16 respektive 13 % fram till år 2030. 

Sannolikheten att alla kommuner kommer att öka i befolkning är låg eftersom de flesta av 

befolkningsökningarna sker på grund av så kallade regionala omflyttningar (Westholm, 

2004).  Mindre städer har begränsade förutsättningar att växa då endast vissa branscher kan

utvecklas i större städer. Framförallt lokaliseras verksamheter som inriktar sig på 

information och utveckling av produkter i större städer eftersom de i regel finns större 

koncentrationsfördelar(Tillväxtanalys, 2011a, 2011b). Större städer är även mer 

kunskapsintensiva och har en större bredd av branscher. Tio tankar om tillväxt(2004) menar 

även att det finns skilda förutsättningar på grund av att orter som har låg andel näringsliv, 

det vill säga en ensidig arbetsmarknadsstruktur inom orten, generellt sett har en hög andel 

arbetsmarknadsfrånvaro, alltså en hög andel arbetslösa.

Att befolkningen är viktig för kommunens handlingsfrihet har ovan beskrivits. Motiven för 

att öka befolkningen inom kommunerna är dock flera. Framförallt vill kommunen ha ett 

ökat ekonomiskt underlag eftersom befolkningen utgör kommunens möjligheter att kunna 

leverera en fullgod service till invånarna (Glesbygdsverket, 2007) Två vanliga drivkrafter är 

även att öka företagandet i kommunen samt att locka yrkesutbildad arbetskraft.

Varför vissa svenska städer krymper kan förklaras med bland annat industrialiseringen, 
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strukturella omvandlingar som skett i samhället samt förändrade flyttmönster. Flertalet 

perspektiv talar för att en negativ utvecklingen för många svenska kommuner kommer att 

fortgå. Nedan följer några generella  förklaringar till varför vissa svenska städer 

expanderar samtidigt som andra städer krymper.

Industrialiseringen

En förklaring är att Sverige generellt sett haft en betydlig tillväxttakt de två senaste seklen 

(Schön, 2000). Den tidigare kraftig ekonomiska tillväxten kan förklaras med den 

produktivitet och effektivitetsökning som skett inom sysselsättningen i samband med 

industrialiseringen och andra tekniska innovationer så som elektricitet och järnväg. 

Kvinnornas övergång från hushållsarbete till marknadsarbete har medfört en ökad arbetskraft 

men även bidragit till en kraftig utveckling av den offentliga sektorn. Under industrins 

expansion rekryterades även påtagligt mer arbetskraft från andra länder än idag. 

Arbetslösheten är idag också betydligt högre än vad den tidigare har varit och antal 

arbetstimmar är förkortade.

Samhällsstrukturella omvandlingar

Lennart Schön förklarar 70-talets tillväxtminskning med en strukturkris då gamla 

tillväxtkrafter förlorar sin förmåga att föra tillväxten vidare samtidigt som andra krafter tar 

över. Den offentliga sektorn växte medan antalet sysselsatta inom jordbruk, industri och 

byggnadsverksamhet minskade.  År 1995 motsvarade den offentliga sektorn ca 70 % av 

arbetsmarknaden.  Han menar även att  tillväxt kräver förnyelse och omvandling men att 

sambandet dem emellan inte helt är oproblematiskt. 

Ökade påfrestningar för kommunen vid 90-talet

Vid 90-talet fanns generellt sett ett stort tryck på barnomsorg, utbildning och äldreomsorg 

i samband med den offentliga servicens genombrott (Växa och krympa, 2000).  Samtidigt 

ökade kommunernas intäkter inte markant och antalet äldre respektive barn och ungdomar 
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blev allt fler. Vid samma tid inrättades förskoleklasser och kommunen fick ett större ansvar 

för social- och välfärdspolitiken. Flyktingsmottagandet vid samma tid uppgick till större 

kostade än beräknat som inte till fullo ersatts av staten. Utbetalningar av socialbidraget har år 

2000 nästan tredubblats sedan år 90. Totalt sett har Sverige haft ett intäktsbortfall på 10 %.

Förändrade flyttmönster. 

Befolkningsminskningen som skett under 90-talet och början i på 2000-talet framförallt 

skett i form av så kallade regionala omflyttningar, det vill säga att befolkningen minskar på 

ett håll medan befolkningen ökar på ett annat (Westholm, 2004). Urbaniseringen innebär 

inte bara flyttströmmar från landsbygd till stadsbygd utan även flyttströmmar från mindre 

till större städer. Flyttmönster till större städer är ett permanent mönster bland unga vuxna 

mellan 20-35 års ålder som ökat in till på 2000-talet. Framförallt sker flytt i studierelaterade 

syften vilket motiverar en flytt till större städer. Tidigare har arbete och karriär varit styrande 

för vart vi väljer att bosätta oss. Numera styrs val av boende framförallt av personliga värder-

ingar. 

Demografiska förändringar

Sveriges befolkning blir allt äldre i relation till antalet yngre samtidigt som barnafödseln 

minskar(Växa och krympa, 2000). Mellan 1992 och 2000 ökade antalet över 80 år med över 

57000 personer. Detta innebär generellt sett mindre skatteintäkter och högre kommunala 

kostnader. En tillfällighet runt 90-talet är även att antalet dödstal i storstäder generellt sett 

minskade medan mindre kommuner generellt sett hade en minskning i födelsetalen. 

Familjestrukturella förändringar har även skett då antalet barn per familj minskar. Det har 

också skett en förskjutning i vilken fas i livet barnafödandet sker till följd av längre 

utbildning och senare karriärer.

Tillväxtpolitiken

Tillväxt har de senaste decennierna allt mera diskuterats utifrån regionala sammanhang vilket 

innebär en ökad betoning av enskilda regioner för att skapa tillväxt (Tillväxtfakta, 2010). 
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Regioner har därmed fått ett större ansvar för utvecklingsfrågor och ska skapa tillväxt utifrån 

deras unika förutsättningar. Det har visat sig att befolkningsstorlek och befolkningstäthet 

har betydelse för en tillväxtregion, trots att globaliseringen på sätt och vis bidragit till en 

minskad betydelse av avstånd mellan städer. I städer som har ett stort antal invånare och en 

hög befolkningstäthet finns många företag och arbetstillfällen som öppnar upp för 

varierande branscher. Detta skapar förutsättningar för rörlighet på arbetsmarknaden som i 

sin tur skapar kunskapsspridning och produktivitet.

4.5 En krympning - flera möjligheter 
 

Tidigare har en krympning varit tabulagt eftersom det inte tillhör en önskvärd utveckling 

men forskarna framhåller även att fenomenet kan innebära någonting positivt. Oswalt(2005) 

menar att fenomenet skall betraktas som en ny potentiell utveckling för att utöva nya 

metoder. Detta menar även Hollander et al.(2009) som uttrycker att fenomenet är en 

möjlighet och en utmaning för planeraren att undersöka otraditionella metoder för att nå 

tillväxt. De ser inte de tomma ytorna som en nackdel utan som möjligheter till grönområden 

i form av parker och dylikt. De betonar även att det är ett sätt att uppnå en mer tät och 

hållbar stad och att grönskan är ett bra medel för att höja fastighetspriser. Även i Leipzig ses 

krympningen som en möjlighet då de inom den fysiska planeringen börjat fokusera på att 

stabilisera invånareantalet och anpassa bostadsbeståndet till det faktiska invånareantalet 

(Bontje, 2004).  I Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung, en strategisk 

plan för bostadsbeståndet, ska staden utveckla attraktiva och gröna miljöer genom att i 

samband med rivningar anlägga parker och torg (Bontje, 2004). Krympningar sker på olika 

sätt från stad till stad varför var stad måste utgå ifrån sina egna förutsättningar (Oswalt, 

2005). Detta gäller även i Sverige då förutsättningarna ser olika ut regionalt (Schön, 2000)
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5. Planering i krympande städer

Den fysiska planeringen förutsätter tillväxt då den syftar till att expandera och bygga ut, en 

planering som fenomenet med krympande städer inte förutsätter. Att hela Sverige ska leva 

kan vara ett mål men sannolikheten att alla städer kan uppnå tillväxt är således inte 

trovärdigt på grund av regionala förflyttningar och en stads storleks betydelse för ekonomisk 

aktivitet. Varför vissa städer krymper ligger ibland också utom den lokala handlingsfriheten 

så som den nationella tillväxtpolitiken och individuella värderingar. 

Inom planeringen finns en tydlig bild om att ett nytt förhållningssätt till krympande städer 

är nödvändigt och i Sverige omfattar detta i dagsläget en klar majoritet. Även om den 

strategiska planeringen i viss mån syftar till att vara ett visionsdokument måste en planering 

för tillbakabyggnad ges utrymme för att kunna bemöta en önskad utvecling av de fysiska 

förändringar som fenomenet för med sig. Att staden är krympande bör vara uppmärksammat 

i översiktsplanerna då diskussionen om ämnet påbörjats för mer än tio år sedan. En 

ekonomisk nedgång har dessutom generellt sett pågått sedan 70-talet samt  att

befolkningsminskningarna särskilt fått stora effekter runt 90-talet. 

I teorin lyfts frågan om kommuner ser på en krympning som ett hot eller en möjlighet samt 

om tillväxt är något kommunerna vill uppnå eller om det ses som ett medel för att uppnå 

någonting annat? De frågor som ställts för studien är hur kommunerna ser på framtiden med 

avseende befolkning och tillväxt enligt översiktsplanen, hur problematiken präglar 

översiktsplanen samt hur kommunen förhåller sig till och reglerar problematiken i 

översiktsplanen. Detta besvaras vidare med de fem kategorierna som ställts upp enligt 

innehållsanalysen, se sidan 10. Nedan följer en innehållsanalys av  Karlskogas samt 

Söderhamns översiktsplaner, två städer som i hög grad omfattas av Sveriges 

befolkningsproblematik. 
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5.1 Karlskoga

Karlskoga tillhör den största kommunen som minskat med över 1000 invånare, 

det vill säga 3,9 %, de senaste tio åren (SCB Befolkning). Under denna period 

har Karlskoga minskat med totalt 1216 personer. Detta är dock endast en del 

av den minskning Karlskoga haft sedan år 70 då befolkningsantalet nådde 

sin kulmen. 1970 hade Karlskoga 39 706  invånare och i slutet på 2011 var 

invånareantalet 29 616, en total befolkningsminskning på 10 060 personer, det 

vill säga 25 % av befolkningen Översiktsplanen antogs år 2011 och tar sikte på 

2030. Planen har även upprättats i samverkan med Degerfors kommun och 

syftar till att uppnå sin vision och sitt varumärke, som nedan kommer att 

beskrivas (Översiktsplan för Karlskoga kommun, 2011).  Kommunen ska 

tillsammans med Degerfors skapa en livskraftig framtid och bli attraktiva för 

sina medborgare, företagare och besökare.  Kommunens vision ser fram till 

2020 och utgår från det dem benämner som de fyra  övergripande 

ledstjärnorna:

- Förnyelse med kraft av traditionen

- Utveckla den centrala och sjönära Karlskoga

- Utbildning i nationell framkant

- Samverkan som gör skillnad

(Översiktsplan för Karlskoga kommuns, 2011, s. 12)

Karlskogas vision är således att bli över 30 000 invånare. Utifrån Karlskogas varumärke 

”Alfred Nobels Karlskoga” har kommunen även tagit fasta på de två ledorden kultur och 

innovation. Karlskoga är idag känd som en teknikstad men har som mål att i framtiden var 

en ledande ort inom teknikutveckling. 
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5.1.1 Befolkningsproblematiken

En av fyra viktiga utgångspunkter för översiktsplanen är att dämpa befolkningsminskningen 

(Översiktsplan för Karlskoga kommun, 2011). Detta tillsammans med att arbeta för en 

hållbar utveckling, att människor ska vara lika mycket värda och att möta människors olika 

behov samt att utveckla ett regionalt samarbete med Örebro och Karlstad. På grund av 

vikande befolkningsunderlag har rivningar tvingats ske under de senaste 20 åren, framförallt 

inom det kommunala bostadsbeståndet. Ett fåtal byggnader har dock lyckats bevaras genom 

att byta användning för dem. Kommunen räknar dock med ett framtida behov av att 

ytterligare riva hyreslägenheter. 

Kommunen belyser att strukturomvandlingen är gemensam för alla kommuner men att 

befolkningsminskningar sedan dess skett i mer eller mindre utsträckning. Att vissa 

kommuner som ligger inom pendlingsavstånd till Örebro och Karlstad, som är de i 

närregionen som har en positiv inflyttning, kunnat ta nytta av dess tillväxtkraft och att 

kommner där av haft en god befolkningsutveckling påpekas även. Karlskoga tillhör dock 

inte en av dessa och menar att en regionförstoring är ett nödvändigt steg för att nå en positiv 

utveckling in i framtiden.

Karlskoga framhåller vikten av att kommunen ska vara attraktiv trots att det finns ett 

sjunkande befolkningsunderlag. Att en stad är som de uttrycker vacker och välordnad 

beskrivs locka människor till sig och skapar förutsättningar till en positiv utveckling i 

framtiden. Den viktigaste faktorn för Karlskogas utveckling är att många människor vill bo 

och arbeta i staden och att de som föds där eller tidigare flyttat in ska stanna. Kommunen 

poängterar även att det inte finns en universallösning på befolkningsproblematiken utan att 

det kräver insatser på många områden. En förutsättning är att kommunen behöver föra en 

aktiv politik och att arbetet måste påbörjas omgående för att uppnå befolkningsmålet. För 
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att uppnå befolkningsmålet och kunna vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt krävs även att 

kommunen ur ett planeringsperspektiv måste vara realistisk och uthållig.

Den huvudsakliga orsaken till befolkningsminskningen beskrivs vara den omfattande 

strukturomvandlingen i näringslivet runt 70-talet. I Karlskogas fall är det 

tillverkningsindustrin som tidigare varit dominerande och som på grund av ökad 

internationell konkurrensen fick minskade försvarsbeställningar i Bofors AB, en 

dominerande verksamhet som låg till grund för ortens uppbyggnad, vilket i sin tur 

minskade antalet arbetstillfällen betydligt. Kommunen är dock medvetna om att det finns 

andra okända orsaker som ligger till grund för befolkningsminskningen eftersom antalet 

arbetstillfällen som försvunnit inte speglar den totala befolkningsminskningen. 

Egna brister anas vara bidragande så som att orten i stora drag har en förhållandevis bra 

arbetsmarknad men att de har svårt att knyta an till sin arbetskraft. Kommunen beskriver 

även att  de inte är någon attraktiv bostadsort. Trenden med att andelen äldre ökar i relation 

till andelen yngre tros även ha stärks i samband med befolkningsminskningarna.

Kommunen räknar med en minskning av befolkningen fram till och med 2030 men har 

ambitionen att på lång sikt vända den negativa befolkningstrenden. Totalt beskrivs en förlust 

på 25 % av befolkningen med en genomsnittlig minskning på 259 personer per år mellan 

1970 och 2008. I en prognos som gjorts av Regionförbundet i Örebro län har 

befolkningsutvecklingen  utvärderats utifrån tre tänkbara scenarier. Vilka scenarierna är 

redovisas inte men slutsatsen är att ingen av de tre scenariona medför en vändning i den 

negativa trenden. Däremot fastslogs att Karlskogas befolkningsutveckling i hög grad 

påverkas positivt av migration, varför detta är viktigt utvecklingsfaktor för Karlskoga.
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5.1.2 Reglering i översiktsplanen 

”Som planeringsförutsättning gäller att de aktiva åtgärder som genomförs lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt under åren 2010 till 2025 leder till en stabilisering av 

befolkningsnivån i Karlskoga kommun som inte understiger 27 000 invånare, för att innan 

år 2030 åter generera en positiv befolkningsutveckling...”. (Översiktsplan för Karlskoga 

kommun, 2011, s. 42)

Ovanstående citat är en rekommendation för att uppnå befolkningsmålet. Invånareantalet 

ska stabiliseras och bör därför inte understiga 27 000 invånare år 2030, vilket skulle innebära 

en maximal minskning om ca 2500 mot idag.(SCB Befolkning) Huvudinriktningen är att 

dämpa befolkningsminskningen till en stabil nivå men när detta gjorts skall kommunen 

generera en positiv befolkningsutveckling (Översiktsplan för Karlskoga kommun, 2011). De 

beskriver dock att en mindre dämpning redan skett under de senaste åren i jämförelse med 

den takt kommunen tappat befolkning för hela perioden. Kommunen siktar mot att dämpa 

antelet minskande personer med 137 personer per år mellan år 2008 och 2030. Ett mål där 

befolkningsminskningen skulle reduceras med 47 % jämfört med idag.

Kommunen ska hela tiden ska locka till sig fler personer och företag samt vara attraktiva. Vad 

som är attraktivt i en region, kommun eller annan ort anses däremot vara en knäckfråga. En 

utgångspunkt för arbetet med att locka invånare är rapporten Cities of the future: global 

competition and local leadership av Price waterhouse Coopers som studerar vad som är 

attraktivt och vad som lockar människor och företag. Kommunen ska enligt rapportens 

framtagna framgångsfaktorer;

- Strategiskt bygga ett varumärke för attraktion och uppmärksamhet

- Genomfora beslut för hållbar utveckling i alla dimensioner

- Leverera en daglig service som överträffar förväntningarna
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- Utveckla ett ledarskap som förmår att leva i visionen (inte bara prata om den) samt kliva 

utanför den privata ”komfortzonen” och ta risker. ” 

(Översiktsplan för Karlskoga kommun, 2011, s. 32)

Samtidigt framhålls vikten av att inte försvara gamla strukturer som tidigare varit till ortens 

fördel utan att ta nya och oprövade vägar i framtiden. Detta ska dock göras utan att förlora 

stadens själ med bruksandan som speglar en gemenskap och en stolthet för det som varit. 

Genom kunskapen av olika trender, som exempelvis mer regional samverkan och 

sammanslagning samt ökad individualism, ska även trender som verkar i en positiv riktning 

för Karlskogas utveckling förstärkas samt parera de som verkar för en negativ utveckling.

Reglering för en tillbakabyggnad sker endast genom utarbetade riktlinjer för avveckling av 

bostäder och byggnader. Det är framförallt flerfamiljshus som kan bli aktuella för rivningar. 

Vid rivning ska bland annat byggnadernas läge, dess underhållsstatus och bokförda värde 

beaktas. Samtidigt ska hänsyn tas till kostnader för drift samt påverkan av stadsbild och 

boendemiljö för det byggnader som finns kvar. Efter en rivning bör ytorna på kort sikt 

jämnas ut och planteras med gräs.

5.1.3 Att dämpa och vända befolkningstrenden

För att dämpa befolkningsutvecklingen uttrycks särskilt åtgärder behövas som går utöver vad 

basutbudet av service erbjuder, så som skola, vård och omsorg (Översiktsplan för Karlskoga 

kommun, 2011). Basutbudet beskrivs vara förväntningar hos kommuninvånare och bidrar 

därför inte i sig till en attraktiv plats att bo, leva och arbeta i. För att bredda basutbudet ska 

kommunen attrahera kunskapsbredd, kreativitet och investeringar och därför kombinera 

basservicen med aktiviteter som skapar spänning, attraktion och uppmärksamhet. Särkilt 

boende, näringsliv och kommunikation uttrycks som kraftfulla och aktiva åtgärder som 
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ommunen måste verka för att vara attraktiva, locka nya invånare och vända den negativa 

befolkningstrenden. Dessa utgör också en viktig konkurrensfaktor jämt emot andra städer. 

För att bibehålla och förstärka stadens konkurrenskraft gentemot omvärlden skall även 

samarbete mellan kommun och näringsliv utvecklas. 

För att skapa attraktiva bostäder skall kommunen erbjuda olika upplåtelseformer i varierande 

lägen och för livets olika skeden. Framförallt prioriteras centrumnära och sjönära boenden 

som benämns som de mest efterfrågande lägena. Samtidigt medför en förtätning i stadens 

centrala delar ett ökat underlag för handel, service och mötesplatser vilket uttrycks ska kunna 

locka invånare och besökare till orten. Det finns ett behov att utveckla och modernisera 

orten och för att finansiera en större andel nybyggnation är det viktigt att 

tillhandahålla attraktiva bostadslägen. Avsaknaden av moderna bostäder beskrivs kunna 

innebära att någon som skulle kunna tänka sig bo i kommunen inte hittar ett önskat boende 

och istället söker sig till en annan kommun. Ett problem är dock att kostnaderna är nästan 

lika höga som att bygga nytt som i en expanderande kommun. Utmaningen finns samtidigt 

att få de som redan bor i kommunen att bo kvar. Det ska alltid innas möjlighet till att bygga 

en villa. Tomter ska även finnas tillgängliga för olika typer av boenden i samtliga 

stadsdelar. Särskilt prioriteras nyexploatering och omvandling av fritidshus till 

åretruntboende i anslutning till vatten. Samtidigt skall möjligheten att ansluta sig till vatten 

och avlopp samt tillgången till kollektivtrafik beaktas. Planläggning ska dock styras av vilka 

områden som efterfrågas.

För att stärka kommunens konkurrenskraft och utöka samverkan med näringslivet skall 

kommunen aktivt verka för att utveckla den lokala arbetsmarknadens framtida behov på 

tillgänglighet. Framförallt ska utvidgning ske genom att förbättra infrastrukturen och 

förkorta reseavstånd till närliggande orter. Kommunen uttrycker även att det är av stor vikt 

att nyanlända ska kunna etablera sig snabbt. Kommunen måste därför säkra en överkapacitet 

på både mark och lokaler på både privat och offentligt ägda marker. Även 
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tillhandahålla mark för olika typer av branscher och i någon utsträckning tillhandahålla 

lokaler för företag. Verksamheter ska kunna expandera varför befintliga industriområden 

inte bör förtätas. Annars kan verksamheten i ett senare stadium tvingas omlokalisera och då 

finns det en risk att omlokalisering sker till annan ort. Företagande ska även stödjas genom 

att bygga ut lokal infrastruktur och minimera en inskränkning i verksamheten genom att 

förhindra konflikter som exempelvis att bostäder eller verksamheter lokaliseras för nära för 

att verksamheten inte ska upplevas störande.  

Det är av stor vikt av ett regionalt samarbete för att gå i en utveckling i positiv riktning. 

Särskilt pendlingsmöjligheterna och närheten till Örebro och Karlstad uttrycks vara 

avgörande för kommunen eftersom staden kan dra nytta av den tillväxtkraft som finns där. 

För att vidare kunna förstora regionen krävs dock förbättrade infrastrukturer och transporter. 

Kommunen ska därför aktivt verka för att samordna olika trafikslag och 

transportövergripande lösningar. Genom att förbättra infrastrukturen kan staden även nå en 

god tillgång till utbildning och kompetensutveckling vilket även kan öka dess 

konkurrenskraft. Den viktigaste frågan är att ingå i en gemensam lokal arbetsmarknad med 

Örebro till år 2030. Vidare bör kommunen utveckla busstrafiken för att uppnå en regional 

resemarknad i Karlstad Örebrostråket och öka den totala persontrafiken av kollektivtrafik. 

Särskilt järnvägsförbindelsen uttrycks vara ett starkt medel för tillväxten men också för den 

regionförstoring som önskas och uttrycks således vara av stor vikt för kommunens utveckling 

som bostads-, arbets- och utbildningsort. I dagsläget har kommunen ingen persontågstrafik 

och kommer tillsammans med staten och andra kommuner att verka för att få en ny 

järnvägssträckning genom kommunen. Samverkan ska ske med andra kommuner för att det 

befintliga spårsystemet ska bli effektivare och snabbare för att skapa regionförstoring med 

Regionförbunden i Örebro och Värmland.
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5.1.4 Egen reflektion

Karlskoga tar upp problematiken, spekulerar i troliga orsaker och pekar på egna brister. De 

skriver att problematiken lett till rivningar som också förutspås ske i framtiden. Prognoser 

visar även på att kommunen kommer att minska i befolkning. Planarbetet har präglat 

inriktningen av översiktsplanens arbete på så vis att en av de fyra viktigaste utgångspunkter 

för hela översiktsplanen är att vända befolkningstrenden. Det som kan relateras till en 

planering för tillbakagång är att de utvecklat strategier för avveckling av bostäder samt pekat 

ut avvecklingsområden i markanvändningskartan. En intressant aspekt är att de i samband 

med rivningar tar upp det estetiska uttrycket, att marken inom en snar framtid ska planas ut 

och planeras med gräs samt att bland annat estetiska värden och stadsbilden ska beaktas vid 

rivningar.  Strategier för att värna om det som redan finns har även utvecklats. Bland annat 

att inte bygga för nära redan befintliga industriområden för att tillåta dem expandera och 

inte tvingas omlokalisera. Även strategier som medför att staden ska vara öppen för 

framtiden genom att exempelvis bevara och utveckla näringslivet så som att tillhandahålla 

mark för att möjliggöra snabba etableringar utifrån samt att tillhandahålla olika typer av 

bostäder och tomter i olika lägen för att snabbt kunna påbörja nybyggen eller erbjuda nya 

invånare boende. 

Kommunen förmedlar dock att en utveckling i negativ riktning inte är önskad och 

konstaterar att det är nödvändigt med migration för att kunna växa. De pekar också på 

betydelsen av att förstora regionen mot Örebro. Målet på 30 000 invånare till och med 2030 

är dock långsiktigt och innebär endast 3000 fler invånare är idag men med visionen och 

varumärket siktar de högt och uttrycker att de bland annat vill ha utbildning i nationell 

framkant och att kommunen ska vara ledande inom teknikutvecklingen, en 

samhällsutveckling där tillväxt i hög grad är nödvändig. För att vända trenden ska de utveckla 

olika strategier för att locka nya invånare och företagare. Hur de ska göra detta beskrivs till 

stor del med abstrakta och slagkraftiga ord som är något svårbegripliga. Som helhet syftar 
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planen till att bli attraktiv för alla och att skapa en livskraftig framtid. De framhåller också att 

attraktivitet är viktigt trots ett vikande befolkningsunderlag, att Karlskoga ska vara en 

attraktiv bostadsort, ha attraktiva bostäder i attraktiva bostadslägen. Vad som anses vara 

attraktivt är således svårt att sätta fingret på. Karlskoga problematiserar dock begreppet och 

utgår efter en rapport som studerat vad detta i regel innebär. I bostadsfrågan kan attraktivitet 

översättas till vad som efterfrågas. En lösning är även att kombinera basutbudet av service 

med aktiviteter som skapar spänning, attraktion och uppmärksamhet. Vad detta exempelvis 

skulle kunna vara anges inte men det ger en positiv bild av att den utveckling kommunen 

önskar är bra. Översiktsplanen är dock ett visionsdokument där slagkraftiga och svårtolkade 

ord är vanligt förekommande. Användningen av sådana ord gör även att  dokumentet kan 

vara flexibelt och över tid kunna tolkas olika. 

De uttrycker även att det finns ett behov av framtida rivningar samtidigt som de ska 

modernisera orten. Modernisera syftar på nybyggnation vilket kan tyckas vara motsägande 

men om ekonomin tillåter kan detta vara nödvändigt eftersom sannolikheten är låg att de 

bostäder som inte efterfrågas idag kommer att efterfrågas i ett senare stadium. Rivningar kan 

även vara ett sätt för att minska underhållskostnaderna i kommunen.
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5.2 Söderhamn kommun

Söderhamn kommun ligger på andra plats efter Kramfors 

kommun som minskat mest under de senaste 10 åren. Under 

denna period har en minskning med totalt 2130 personer, det 

vill säga en minskning på 7,8 % (SCB Folkmängd). År 1956 var 

Söderhamn som störst med totalt 33 126 invånare. Detta 

innebär en total minskning på 7792 personer det vill säga en 

minskning på 23.5% sedan dess. År 2011 var antalet invånare 

25 334,.

Översiktsplanen antogs år 2006 och omfattar ett tidsperspektiv 

till och med år 2015 (Översiktsplan för Söderhamns kommun, 

2006). Något eget syfte med översiktsplanen framgår inte. 

Endast översiktsplanens syfte och innehållskrav enligt Plan- och 

bygglagen uppges. Utformningen av översiktsplanen beskrivs 

ha präglats mycket av kommunens vision för 2012. Visionen kallas för Öppna Söderhamn 

och syftar till ”att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och bidra till tillväxt i Söderhamn. 

Detta med syfte att göra Söderhamn till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.” (Söder-

hamns översiktsplan s. 54) Den innebär att Söderhamn ska ha ett klimat som gynnar alla, 

driva ett samarbete över alla gränser, ha företag som växer, och invånare som ska vara och 

vilja vara delaktiga i samhället samt ha tillgång till lärande av hög kvalité för olika behov. Den 

säger även att individer, företag och organisationer tillsammans ska lyfta Söderhamn samt att 

”allting är möjligt men det omöjliga tar lite längre tid”(Översiktsplan för Söderhamns kom-

mun, 2006, s.55)

Visionen utefter vad de menar ett stort, men i översiktsplanen okänt, antal kommuninvånare 

och att den har formats utefter invånarnas egna idéer, tankar och önskemål. Den beaktar 
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även en befolkningsprognos som tyder på en negativ utveckling. En grundläggande vision för 

Söderhamns utveckling är även Det goda Söderhamn med bland annat fokus på lärande, 

tillväxt och bra samhällsservice. Även landskapet Hälsingland uttrycks vara ett känt och 

starkt varumärke är ett marknadsföringsprojekt som lyfter fram något de uttrycker för 

landskapets turistiska tillgångar betydelsefulla miljöer för turism. Varje kategori inom 

planförslaget innehåller således separata mål.

5.2.1 Befolkningsproblematiken

Kommunen belyser att den negativa befolkningstrenden är gemensam för de flesta svenska 

kommuner och län (Översiktsplan för Söderhamns kommun, 2006). Ett större perspektiv ges 

även på den svenska utvecklingen då Stockholm, Skåne och Västra Götaland totalt sett ökat 

med lika många som det bodde i hela Gävlebors län runt 2006. Problematiken beskrivs dock 

ha förändrat kommunens förutsättningar och anger att det finns ett behov av en långsiktigt 

förändrad strategi för stadens och kommunens utveckling.

Totalt har en minskning med 2374 personer mellan 1990 och 2002 och mellan 1974 och 

2003 har kommunen haft ett flyttnetto på -55, baserat på ett medelvärde av in- och 

utflyttade över mätperioden. De beskriver dock att kommunen hade en positiv 

inflyttningstrend innan år 2000. I en prognos som tar sikte på 2012 förutspådde en 

befolkningsnivå om 25 371 personer år 2011, vilket inte skiljer sig mycket från den faktiska 

befolkningsnivån som år 2011 var 25 375.(SCB befolkning) Någon befolkningsprognos 

som löper längre fram i tiden finns inte.

Befolkningsminskningen beskrivs bero av ogynnsamma ålderstrukturer samt en negativ 

nettoflyttnig (Översiktsplan för Söderhamns kommun, 2006). Framförallt anges att hög en 

arbetslöshet, som är ett stort problem inom kommunen, påverkat befolkningsutveckling 
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negativt. Söderhamn hade den högsta arbetslösheten i regionen år 2006 och uppger att

ungdomsarbetslösheten är särskilt problematisk. Den höga arbetslösheten beskrivs särskilt 

bero av lågkonjunkturen i framförallt telekomindustrin. Förändringar som även kan anas ha 

påverkat befolkningsantalet är när riksdagen beslutade att lägga ner flygflottlinjen F15 år 

1996 som då var den största offentliga verksamheten i kommunen. 

Strukturrationaliseringar inom skogsindustrin drabbade regionen vid 70-talet och gav följder 

för andra näringar. Skogsindustrin är således fortfarande en betydande verksamhet inom 

kommunen. En annan nedläggning är akutsjukhuset. Det föds även betydligt mindre barn 

sedan 1990-talet. Bristfälliga pendlingsmöjligheter har också bidragit till ett 

pendlingsunderskott i kommunen samt en låg andel utpendlare i förhållande till 

befolkningen.

5.2.2 Reglering i översiktsplanen

Tidigare utpekade områden i översiktsplanen avsedda för bland annat tätortsexpansion och 

industrietablering ansågs inte meningsfulla att behålla i samband med den nya 

översiktsplanen (Översiktsplan för Söderhamns kommun, 2006). Detta med hänsyn till 

befolkningsutvecklingen, planerande rivningar och övriga samhällsstrukturer. På grund av 

svårigheter att planera i förhand och stora risker med att en detaljplan kan behövas göra om 

när det blir aktuellt bör nya detaljplaner upprättas om nyetablering eller andra förändringar 

förväntas. Det finns dessutom områden som redan har en antagen detaljplan att tillgå samt 

att vissa lokaler kan återanvändas då verksamheter försvunnit. Däremot bör det finnas en god 

mark- och planberedskap inför framtida bostadsbebyggelse i Söderhamn och Ljusne, som 

antagligen är de två mest efterfrågade tätorterna inom kommunen. 

Riktlinjer har satts upp för en avveckling av bostäder. En strategi är att i första hand avveckla i 

de ytterområden där bostäder inte bedöms vara av intresse eller ha en stor efterfrågan. 
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Kommunen rekommenderar att det ska skapas en balans mellan tillgång och efterfrågan 

med en rimlig bostadsreserv som motsvarar ungefär 3-5 % av det totala bostadsbeståndet. 

Detta innebär ca 2500 lägenheter år 2020. Ett mål fram till 2010 är även att 700 lägenheter 

behöver avvecklas och omkring 200 lägenheter säljas. Vidare har17 kriterier satts upp som 

bör beaktas vid avveckling som exempelvis områdets tätortsstruktur och strategiska betydelse 

för tätorten, efterfrågan samt vilket avstånd de har till allän och kommersiell service. 

Konsekvenser av framtida rivningar refereras vidare till ett bostadsstrategiskt program som 

antagits av kommunfullmäktige år 2004.

I och med befolkningsminskningen och den omstrukturering som skett inom 

näringslivet uttrycker kommunen även att demokrati och inflytande är viktigare. Motiven 

för detta är att nya tankar och idéer växer fram i samband med möten och att det är genom 

möten saker händer. Dialoger utvecklar därför både människor och samhälle. Det 

kommer dock att vara nödvändigt att utöver det kommunala valet vart fjärde år hitta former 

för medborgarna att kontinuerligt påverka utvecklingen i samhället. Hur 

medborgaredialogen skall utvecklas är dock upp till respektive nämnd inom kommunen. 

Det finns en avsikt att simulera en attraktiv miljö för kommuninvånarna genom att skapa 

en positiv bild av Söderhamn. Detta görs bland annat genom att synliggöra de åtgärder och 

aktiviteter som görs i Söderhamn. Kultur- och föreningslivet ska också utvecklas och göra 

Söderhamn unikt. För att skapa en positiv bild av Söderhamn som boendemiljö ska 

turistattraktioner höjas vilket i sin tur beskrivs skapa bättre förutsättningar för 

företagsetableringar.  Skärgården uttrycks vara den viktigaste tillgången för detta och ska ut-

vecklas och ges möjlighet till ny bebyggelse. Viktigt är också att kommunen kan erbjuda olika

boendealternativ för turister och att kulturmiljö, som är en turismförutsättning inom orten, 

även ska bevaras.

Kommunen ska också skapa en bättre livsmiljö genom ett positivt klimat, goda arbetsgivare, 

attraktiva boenden, högre kvalitet på tjänster som skola och barnomsorg. För att locka och 
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behålla invånare uttrycks särskilt attraktiva bostadsmiljöer vara viktigt. Fokus ligger 

framförallt på det som anges som kompetenta medarbetare och ledare. Att utveckla 

Söderhamn som en attraktiv boendeort innebär en genuin stadsmiljö, en levande landsbygd 

och en levande skärgård.  Det ska finnas varierande boenden för olika behov och de ska skapa 

byggbara och attraktiva tomter samtidigt som de ska hushålla med mark genom att avveckla 

och förnya. Sammantaget ska en balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder 

eftersträvas. 

5.2.3 Att skapa en framtid med tillväxt 

I enighet med visionen 2012 finns ambitionen att skapa tillväxt . Detta ska göras på lång sikt 

genom att utveckla en god tillgång till utbildning för att vidare kunna motivera 

entreprenörskap och företagsutveckling (Översiktsplan för Söderhamns kommun, 2006). I 

en framtida utveckling bedöms att kommunen behöver stärka sin samverkan mellan 

näringslivet, olika föreningar och organisationer. De befintliga förutsättningar ska tas till 

vara på och utvecklas. Det är även viktigt att aktivt arbeta för ett bra företagsklimat och verka 

för en ökad sysselsättning och en ökad bredd av näringslivet. Förutsättningar för att gynna 

etablering och vidareutveckling ska skapas samtidigt som mark ska beredas så att 

nyetablering och omlokalisering kan ske. Handeln, som är en viktig del av näringslivet, ska 

aktivt värnas. Den ska ges goda förutsättningar för ett varierat utbud i kombination med 

utbudet av kommersiella, kulturella och offentliga verksamheter eftersom utbudet sägs vara 

avgörande för hur stadskärnan uppfattas. Ett varierande utbud anses också bidra till att 

stadskärnan blir en spännande besöks- och mötesplats. För att erhålla en god servicestruktur i 

kommunen bör nya verksamheter lokaliseras till redan befintliga servicecenter. 

Livsmedelsplatser ska ges utökade uppgifter så som post och bankverksamhet för att skapa en 

starkare funktion och en viktigare mötesplats. Varuhemssändningsbidrag till 

livsmedelsbutiker ska även ges för att stödja utvecklingen i mindre orter. Dagligvarubutiker 
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ska även främst lokaliseras till närområden med lokalt underlag. 

Kommunikationerna benämns även vara av hög prioritet och anges som en utvecklingsfaktor 

för Söderhamn. Genom en ökad arbetspendling menar kommunen att antalet arbets- och 

bostadsmarknader blir gemensamma med närliggande kommuner. Förbättrade 

pendlingsmöjligheter skulle öka möjligheten att bo kvar i kommunen. Särskilt 

snabbtågs- och regionaltågstrafik ska utvecklas då framförallt dubbelspår mot Stockholm 

efterfrågas. Målet är även att bli ett nav i länets transportsystem. Etablering av en europeisk 

flygskola i kommunen yttrycks vara ett övergripande mål som ska gå före alla andra allmänna 

intressen. Flygplatsen beskrivs kunna bidra till att Söderhamn blir en attraktiv 

kommun inom näringslivet och locka företag för nyetablering. För att få ökade möjligheter 

till friluftsliv för rekreation och turism efterfrågas också en ökad tillgänglighet till skärgården.

5.2.4 Egen reflektion

Söderhamn tar upp befolkningsproblematiken och nämner en trolig orsak till varför de 

omfattas av befolkningsminskningar. Planen har präglats av befolkningsproblematiken på 

så vis att kommunen planerar för rivningar samt har tagit bort tidigare utpekade ormråden i 

markanvändningskartan som syftat till tätortsexpansion och industrietablering eftersom de 

inte längre anses meningsfulla. De anger även riktlinjer och en övergripande strategi för av-

veckling samt att upprättandet av detaljplan endast ska ske i samband med efterfrågan. 

Särskilt intressant är att de uttrycker att de har en målsättning att riva 700 lägenheter och 

sälja 200 lägenheter, inte att de bedömer att en sådan omfattning kan ske. Att det är ett mål 

tyder således på att allt fler kan vara aktuella i framtiden. Vid rivningar ska hänsyn tas till 

bland annat avstånd till allmän och kommersiell service.

Trots att de utlyser ett annat strategiskt tänkande på grund av befolkningsminskningarna 
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ligger fokus mycket på mål som syftar till att växa. Indirekt tas också ställning till att det inte 

är en önskvärd utveckling genom deras vision ”Det goda Söderhamn” som uttryckligen syftar 

till tillväxt, en vision som också är baserad på en prognos som tyder på en 

befolkningsminskning. Tillväxt är det som eftersträvas, inte det som tillväxt i sig kan  bidra 

till. 

Det som beskrivs för att locka invånare är attraktiva bostäder och turism. Många andra mål 

kan dock relateras till hur de avser att vända den negativa trenden. Ett intressant synsätt är att 

de uttrycker att de ska skapa en positiv bild av staden för dess invånare, att de faktiskt är mån 

om de som bor där. Till detta talar även deras strategier för att växa som innebär att alla 

tillsammans ska lyfta Söderhamn och att demokrati och inflytande är allt viktigare på grund 

av ett minskande befolkningsantal. Demokrati och inflytande kan på grund av dess 

tolkningsfrihet sägas vara tomma ord. Demokrati är ett stort begrepp som inrymmer många 

former av styrelseskick och är en självklarhet i ett svenskt samhälle. Enligt visionen framstår 

dock att invånarna tillsammans ska lyfta Söderhamn och att möten med dialoger är det de 

avser. För att skapa en framtid av tillväxt ska kommunen också vara en attraktiv 

boendeort vilket de i sin tur beskrivs innebära en genuin stadsmiljö, en levande landsbygd 

och en levande skärgård.  De ska även skapa en positiv god livsmiljö genom positivt klimat, 

goda arbetsgivare, attraktiva boenden, högre kvalitet på tjänster som skola och barnomsorg. 

Åtgärder som även för planerare är oklart. Det bör dock återigen påpekas att översiktsplanen 

är ett visionsdokument där slagkraftiga och omslutande ord är vanligt förekommande.
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6. Avslutande diskussion och slutsatser

Syftet med studien har varit att belysa och diskutera den ojämna tillväxtutveckling som 

föreligger och den svenska problematiken med krympande städer samt att beskriva och 

analysera två krympande städers framtidsintensioner och hur kommunerna hanterar 

problematiken kring krympande städer i den fysiska planeringen. Situationen i Sverige är 

tämligen ojämn och forskare menar att en omställning inom planeringen i krympande städer 

måste ske för att undgå fysiska förändringar som fenomenet för med sig. En majoritet av 

Sveriges städer har idag en negativ befolkningstillväxt och prognoser tyder på att många 

städer även kommer att tvingas möta en liknande utveckling. Framtiden är oviss men en 

utveckling måste baseras på vad som hänt, hur situationen är idag och vad som är troligt i 

framtiden. En planeringsomställning från en mer tillväxtinriktad planering bör därför ske för 

att kunna bemöta de förändringar som fenomenet för med sig. Vad en krympning innebär i 

praktiken och vilka lösningar som är och kan bli aktuella ser olika ut i och med städers har 

olika förutsättningar. Översiktsplanen ska dock vara flexibel och uttrycka mål och 

ambitioner, men utrymme finns dock för att uttrycka både strategier för eventuell tillväxt 

och krympning.

Runt 90-talet var det framförallt glesbygdskommuner som minskande i befolkning och i 

slutet av 90-talet var det bortsett från storstadsregionerna endast Uppsala och Hallands län 

som ökat sin befolkning. Hur fördelningen ser ut det senaste decenniet finns inte beskrivet 

utan kan endast ses i statistiken. Det som kan konstateras är att fördelningen är ojämn och 

att det framförallt är storstäder och storstadsregioner som kraftigt expanderar, särskilt 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Glesbygdskommunerna är de som drabbas hårdast av 

befolkningsproblematiken. Fördelningen var, baserat på befolkningstillväxten i Sverige år 

2011, 141 minskande kommuner och 149 växande kommuner. Krympande städer innebär 

först och främst en negativ befolkningstillväxt och en ekonomisk nedgång och är i regel svårt 

att påverka, särskilt på den lokala nivån. Sverige har generellt sett inte haft en stor befolkn-

ingsproblematik jämfört med länder som Tyskland vilket förklarar att effekterna är mindre 

samt att alternativa åtgärder antagligen inte heller har fått lika stor genomslagskraft. Sam-
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mantaget kan sägas att en krympning av en svensk stad omfattar hela kommunen och är en 

process som sker under lång tid med relativt små befolkningsantal. En krympning omfattar 

således stora som små kommuner men sker framförallt i de små kommunerna då en majoritet 

av de som hade en total krympning mellan år 2006 och 2011 var mindre än 10 000 invånare. 

En krympande stad kännetecknas av en överkapacitet på mark, rivningar, svårigheter att 

upprätthålla service, en åldrande befolkning och en hög arbetslöshet. Det fysiska struktur-

erna är överdimensionerade invånareantalet, så som byggnader och vägar, och kräver 

underhållskonstander.

Vad gäller översiktsplanen har städer som i hög grad omfattas av 

befolkningsproblematiken studerats. Hur de hanterar krympande städer som fenomen i 

översiktsplanen kan endast generaliseras och appliceras på Karlskoga och Söderhamn. Båda 

kommunernas tar upp problematiken i översiktsplanen. Karlskoga lyfter dock problematiken 

i större utsträckning än Söderhamn vilket har medfört att studien av Karlskoga är mer 

omfattande. Trots detta skiljer sig omfattningen i översiktsplanerna inte särskilt. Söderhamns 

översiktsplan är till och med längre i antal sidor men lägger däremot större vikt på att 

redovisa vad PBL anger. Troligtvis har Söderhamns översiktsplan utformats utefter lagens 

krav vilket skulle förklara varför befolkningsproblemtiken inte har lika stort utrymme. Att 

den inte nämns mycket kan även bero på att den inte är önskad. En annan förklaring skulle 

kunna vara att Karlskoga över lag har högre ambitioner med att upprätta en översiktsplan. 

En översiktsplan syftar till att ange riktlinjer och ta upp ambitioner vilket även skulle kunna 

förklara att den inte tas upp så mycket.  Hur respektive kommun tar upp och bemöter 

problematiken har även i olika grad uttrycks direkt, eller medvetet, vilket har krävt en 

noggrann läsning sav översiktsplanens innehåll samt att leta efter kopplingar mellan saker. 

Särskilt för Söderhamn där problematiken inte beskrivs lika tydligt.

Båda kommunerna uttrycker viljan och vikten av att bli fler invånare för att nå en positiv 
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utveckling. Karlskoga framhåller även vikten av att fortfarande vara attraktiva för sina 

invånare och företagare. Respektive kommun beräknar dock en negativ 

befolkningsutveckling i framtiden. Karlskoga är dock den enda som uttryckligen skriver att 

de har som mål att vända trenden. Kommunernas visioner är även kraftigt tillväxtinriktade 

vilket är vad ett visionärt dokument tillåter. Däremot är synen på tillväxtbegreppet något 

olika. Karlskoga har ett starkare fokus på vad tillväxt för med sig medan Söderhamn snarare 

vill uppnå tillväxt i sig.Karlskoga ska vara ledande inom teknik och bland annat sikta mot 

att ha utbildning i nationell framkant medan Söderhamns visioner uttryckligen syftar till 

tillväxt. Översiktsplanen är dock kommunens chans att i vägledande syfte uttrycka sig om en 

önskad framtid och vilken kommun har inte tankar om vad de skulle vilja vara? Däremot kan 

det vara bra att bereda för en krympande stad och föreställa sig en god framtid utan 

befolkningstillväxt eftersom historien talar för att en krympning är ett faktum.

Befolkningsproblematiken tas däremot upp i planerna och har .präglat planens utformning 

till viss del. I båda fall framhålls utvecklingen som något många andra städer också tvingas 

möta men hur de vidare utgår ifrån problematiken skiljer sig åt. För Karlskoga är en 

dämpning av befolkningsminskningen en av fyra viktiga utgångspunkter för arbetet med 

översiktsplanen medan Söderhamn endast uttrycker att problematiken förändrat 

kommunens förutsättningar och att det finns ett behov av andra strategier i ett långsiktigt 

perspektiv. Båda kommunerna tar dock ställning till, direkt eller indirekt, att en utveckling 

med en minskad befolkning inte är önskad. Att planen präglats av befolkningsproblematiken 

kan också ses av att de utvecklat riktlinjer för att avveckla områden. Söderhamn har tagit 

tillbaka tidigare utpekade områden för bland annat tätortsexpansion och ska endast upprätta 

en detaljplan i samband med att det finns efterfrågan på det. Karlskoga har även pekat ut 

mindre efterfrågade områden som avvecklingsområden i markanvändningskartan. Båda 

kommunerna skymtar även ett nytt strategiskt tänkande. Planerna är flexibla för framtiden på 

så vis att de uttrycker vikten av att ha planberedskap för framtida etablering av verksamheter 

och möjligheter att bygga nytt samt att kunna erbjuda varierat boende i varierande lägen. 

Karlskoga har även utvecklat riktlinjer för att befintlig verksamhet ska kunna expandera utan 
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att omlokalisera. Söderhamn har istället utvecklat riktlinjer för att ha en bostadsreserv om 

3,5 % och uttrycker att det är viktigt att ge utökade verksamheter till livsmedelsplatser för att 

skapa en starkare funktion samt att ge bidrag till butiker i mindre orter för att stödja 

utvecklingen. Sammantaget önskar kommunerna inte en framtid enligt en krympning och 

siktar enligt mål och visioner på en framtid av tillväxt. Planen är till stor del inriktad på att 

växa men tar även upp och reglerar problematiken genom upprättade riktlinjer för avveckling 

samt tillhandahåller mark för att nyetableringar och nybyggen snabbt ska kunna ske. Mycket 

strategier går således ut på att vända trenden med lösningar som skulle kunna fungera på 

vilken kommun som helst. Som helhet finns en början på vad som skulle kunna innebära ett 

nytt förhållningssätt i planeringen som går ut på att genom en tillbakabyggnad värna om 

befintliga fysiska strukturer. Exempelvis genom att strategiskt avveckla byggnader i de 

områden som är minst efterfrågade, där det finns ett underlag för service och 

kommunikationer som redan är bristfälligt eller där underlaget inte skulle påverkas vid 

genomförd rivning. Vid eventuella nybyggen skulle de på liknande sätt byggas vid 

kommunikationer och service redan finns eller där ett starkare underlag behövs. För att 

utveckla ett nytt strategiskt tänkande inom den fysiska planeringen är det dock nödvändig 

att börja se möjligheterna med en krympning. Genom att bygga tillbaka staden kan planerare 

skapa nya miljöer och fortsätta utveckla staden. Det som framförallt är avgörande för att 

börja utveckla olika strategier och riktlinjer är dock att vilja anpassa sig till en 

krympning.

6.1 Senare forskning

Utifrån studien finns ett behov av att mer ingående utarbeta strategier för hur planerare 

genom tillbakabyggnad kan skapa nya miljöer. Det som har varit intressant är 

förhållningssättet till att en krympning kan vara en möjlighet. Hur skulle en 

tillbakabyggnad rent praktiskt kunna göras och hur skulle detta kunna göras på en mer 

detaljerad nivå? Vilka fler möjligheter finns det med en krympning och kan 

gestaltningsprinciper exempelvis rivningar utvecklas? 
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