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SAMMANFATTNING 
Utvecklingen i Sverige de senaste åren kännetecknas av 
befolkningsminskning i landets gles- och landsbygder medan 
storstädernas befolkningsmängd ökar. Syftet med arbetet är att 
undersöka om det finns några metoder och strategier som de 
krympande kommunerna har använt sig av för att försöka vända 
stagnationen samt att jämföra dessa med hur problemet 
hanteras i andra delar av världen.  
 
För både krympande städer och kommuner är problemet 
detsamma, befolkningsminskning. Lösningen på problemet är att 
försöka skapa en befolkningstillväxt. Det finns många olika 
strategier för att vända befolkningsutvecklingen. 
Marknadsföring ses ofta som en universallösning för att 
motverka stagnationen och en vanlig strategi för att få 
människor att flytta till eller besöka staden/kommunen, både i 
Sverige och internationellt. 
 
En studie av innehållet i översiktsplaner från krympande 
kommuner i Värmland har genomförts för att undersöka, om och 
i sådana fall hur, kommunerna använder översiktsplanerna för 
att åstadkomma befolkningstillväxt. Slutsatserna av studien är 
att det inte i de undersökta översiktsplanerna finns några tydliga 
strategier för att uppnå kommunernas visioner. Istället finns det 
många dellösningar för olika områden. Hur problemet med 
stagnerande kommuner ska hanteras är dock ytterst en politisk 
fråga på både lokal och på nationell nivå.  Eftersom att alla 
kommuner har olika förutsättningar går det inte att ta fram en 
standard-strategi som fungerar för alla kommuner. 
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1. INLEDNING  
Sedan 1999 har befolkningen minskat i fler än hälften av 
Sveriges kommuner (Johansson, 2005:29). Medan storstäderna 
ökar sin befolkningsmängd genom inflyttning och invandring 
sker en befolkningsminskning i gles- och landsbygden samt i 
bruksorter. I Sverige väntas i framtiden en fortsatt 
befolkningsökning ske i huvudsak i de tre storstadsområdena 
Malmö, Göteborg och Stockholm, medan gles- och landsbygden 
fortsätter att tappa invånare (Glesbygdsverket 2007:8).  
 
De som flyttar från gles- och landsbygden är främst unga 
människor i åldern 16-29 år. Det är fler kvinnor än män som 
flyttar vilket leder till en sned könsfördelning på landsbygden. 
Skälet för att flytta från landsbygden beror till cirka 30 % på 
bristande arbetsmöjligheter. Andra flyttar på grund av studier 
eller av familjeskäl. Under en lågkonjunktur ökar inflyttningen 
till storstäderna eftersom att arbetsmarknaden där är större 
(Glesbygdsverket 2007:12–13).  
 
De inom åldersgruppen 30-64 år som flyttar till landsbygden 
flyttar i huvudsak till den tätortsnära landsbygden. Då kan de bo 
på landet men ändå pendla in till arbete och skola som finns i 
den större tätorten.  
 
De som flyttar till glesbygden är människor i åldersgruppen 50-
64 år. Det leder till brist på barnafödande i glesbygden 
(Glesbygdsverket, 2007:12–13). Idag pågår i många krympande 
kommuner en aktiv marknadsföring för att fler nya invånare ska 
flytta till kommunen. Studier som har gjorts visar att sådan 
marknadsföring oftast inte gör någon skillnad eftersom det är 
svårt att hitta något som är unikt för kommunen att 
marknadsföra (Heldt Cassel 2008:318–319).   

 
 

1.1 Syfte  
Syftet är att undersöka problematiken med krympande 
kommuner. Det görs genom att studera innehållet i 
kommunernas översiktsplaner. Det undersöks om kommunerna 
har några visioner och strategier för framtiden samt om 
krympande kommuner i Sverige hanterar 
stagnationsproblematiken på samma sätt som krympande 
städer i andra länder gör.  
 
 
 

1.2 Problemformulering  
Befolkningsminskning medför negativa konsekvenser för 
kommunens ekonomi. Många kommuner planerar därför för 
tillväxt i kommunen, trots att ett sådant scenario kanske inte är 
realistiskt. Allt fler människor i Sverige flyttar till någon av de 
större städerna, vilket innebär att det sker en 
befolkningsminskning i övriga Sverige. I uppsatsen undersöks 
hur krympande kommuner hanterat stagnationen i sin senaste 
översiktsplan, samt om det finns några uttalade strategier hos 
kommunerna för att motverka stagnationen. Används 
översiktsplanen som en strategisk plan för kommunens 
utveckling eller som en marknadsföringsplan för att locka nya 
företag och invånare till kommunen?  
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1.3 Frågeställningar  
Vilken omvärldsbild har kommunen i sin översiktsplan? 
 
Vad har kommunen gjort för konsekvensanalys av kommunens 
utveckling i översiktsplanen?  
 
Hur förhåller sig kommunen till stagnationen? Vilka åtgärder, 
metoder, visioner eller strategier föreslås i översiktsplanen för 
att försöka motverka stagnationen?  
 
 
 

1.4 Avgränsning  
Forskningsöversikten omfattar till stor del en litteraturöversikt 
av hur problemet hanteras internationellt i krympande städer, 
men även om hur svenska kommuner försöker åstadkomma 
lösningar.  Problematiken är densamma oavsett om det pratas 
om stagnerande städer eller kommuner, det vill säga det sker en 
minskning i invånarantal. Människor flyttar från mindre städer 
och kommuner till växande städer/kommuner eftersom det 
finns större möjligheter till arbete. Det finns olika strategier för 
att försöka motverka stagnationen och försöka skapa tillväxt hos 
stagnerande kommuner och städer. Däremot är det inte säkert 
att strategierna fungerar. Marknadsföring ses idag ofta som en 
universallösning som inte är beroende av en viss storlek eller 
geografisk placering av staden eller kommunen.  
  
I en svensk kontext pratar vi om krympande kommuner, inte om 
minskat invånarantal i vissa specifika städer. Dessutom gäller en 
kommunal översiktsplan för hela kommunen. Därför studeras 
svenska kommuner och inte städer. För att få en tydlig 
avgränsning på vilka kommuner som bör undersökas och vilka 
som inte ska ingå i undersökningen väljer jag att studera ett helt 

län. Kommuner inom ett län har kopplingar till varandra och det 
jag vill undersöka är hur de krympande kommunerna 
samarbetar med varandra, hur de hanterar strategier som rör 
flera kommuner och de regionala utvecklingsprogram som finns. 
Detta kan vara svårare att se på slumpvis utvalda och geografiskt 
åtskilda kommuner. 
 
Jag har valt att studera ett län som till stor del består av 
krympande kommuner. Ansvarskommittén ser att mellan år 
2000 och 2004 en ökad befolkning i samtliga län i Syd- och 
Mellansverige utom tre; Kalmar, Blekinge och Värmlands län 
(Ansvarskommittén 2006:28). Av de tre väljs Värmlands län ut 
eftersom att det är det län som innehåller flest antal kommuner. 
På så vis kan ett större material för att kunna jämföra strategier 
inhämtas/erhållas. I fallstudien har 12 översiktsplaner från 
Värmlands län studerats. Definitionen av en krympande 
kommun ges i kapitel 3.1.1. De översiktsplaner som har 
studerats har valts ut enligt denna definition.  
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2. METOD  

2.1 Innehållsanalys  
I fallstudien görs en innehållsanalys av översiktsplaner. En 
innehållsanalys syftar till att undersöka texters budskap genom 
att mäta vad texterna innehåller (olika meningar, ord, idéer). 
Syftet är att hitta mönster, samband, gemensamma drag eller 
skillnader i texterna. Genom att mäta hur ofta olika nyckelord 
eller begrepp förekommer ses vilka prioriteringar och 
bedömningar som har gjorts av kommunerna i 
översiktsplanerna. Eftersom en innehållsanalys kräver att 
forskaren är väl insatt i materialet behöver materialet läsas flera 
gånger för att det ska kunna vara möjligt att ”läsa mellan 
raderna” och inte missa det finstilta (Denscombe 2009:307–
309). Innehållsanalysen kräver att materialet i ett tidigt skede 
avgränsas och samlas in. Ett analysinstrument konstrueras som 
anger vad det är som ska noteras i materialet. Ett vanligt sätt vid 
manuell analys är att skapa ett kodschema som i detalj talar om 
vilken typ av information som ska samlas in (Bergström och 
Boréus 2005:48–49). Generellt sett är innehållsanalysen en bra 
metod för att skapa en överblick över större material och för att 
kunna ge underlag och hitta mönster för att göra en jämförelse 
(Bergström och Boréus 2005:77–84).  
 
Inom innehållsanalys finns det både en kvalitativ och en 
kvantitativ inriktning. En kvalitativ studie handlar om att skapa 
en djupare förståelse för ett fenomen och har fått en vidare 
användning. I många sammanhang är inte det viktiga hur många 
gånger något sägs, utan hur det sägs. En kvantitativ 
innehållsanalys handlar om ”hur många” och ”hur ofta”. Tanken 
bakom att räkna något som förekommer i texter är att i 
allmänhet högre frekvens betyder att något är viktigare och mer  
 

dominerande i ett visst sammanhang (Bergström och Boréus 
2005:77).  
 
Motiv för val av metod  
Eftersom innehållsanalysen är lämplig för analys av större 
material samt direkta texter är det en passande metod för 
utvärdering av de valda översiktsplanerna. Den kvalitativa 
inriktningen inom innehållsanalys används eftersom det som är 
intressant att få fram hur kommunen ser på stagnationen och 
vilka åtgärder som har gjorts, inte hur ofta vissa ord finns i 
översiktsplanerna. I vissa delar är dock studien kvantitativ 
eftersom det undersöks hur många av översiktsplanerna som 
nämner vissa strategier inom de olika kategorierna. 
 
 
Kritisk granskning av metoden  
Begränsning med innehållsanalysen är att den tenderar att visa 
på det uttalade snarare än det outtalade och den lämpar sig 
mindre bra för analys av saker som är outtalade och 
underförstådda i texter (Bergström och Boréus 2005:85). Det 
som inte sägs kan vara viktigt och att något inte uttalas kan 
antingen vara ett tecken på att det inte är viktigt, inte uttrycker 
någons åsikt eller att det tillhör det självklara och därför inte 
sägs (Bergström och Boréus 2005:77). Det finns också utrymme 
för tolkningsfrågor när det till exempelvis gäller att räkna 
förekomsten av uttryck för vissa idéer. Därför är det viktigt att 
öppet redovisa hur metoden och kategoriseringen skett för att 
studien ska kunna vara möjlig att göra på nytt, för att resultaten 
kan valideras av andra (Bergström och Boréus 2005:82). 
 
 
Representativitet och urval  
Hade ett annat urval av översiktsplaner gjorts hade resultatet 
kunnat bli annorlunda. Resultatet beror även på vilken typ av 
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dokument som har valts. Kommunernas översiktsplaner är 
deras strategiska dokument för utveckling. Eftersom 
kommunens skattebas beror på antalet skattebetalare fokuserar 
kommunen förmodligen på åtgärder som ska locka fler invånare 
till kommunen. Om jag istället hade valt att studera regionplanen 
kanske den istället hade fokuserat på hur kommunerna skulle 
kunna öka sysselsättningen. Översiktsplanerna är från år 1990-
2012. De äldre översiktsplanerna är mer fokuserade på fakta 
medan de nya är mer visionsinriktade, vilket gör att 
översiktsplanerna har olika inriktningar och fokuserar på olika 
saker.  
 
 
 

2.2 Utförande  
Den definition som har använts för att bedöma om en kommun 
är krympande eller inte står i 3.1.1. Undersökningen har 
avgränsats till krympande kommuner i Värmlands län. Det som 
har studerats är översiktsplanerna, kommunens strategiska 
dokument för mark- och vattenanvändning. 
  
Urvalet av vilka översiktsplaner som ska studeras har gjorts 
genom att titta på SCB:s befolkningsstatistik för Sveriges 
kommuner (Statistiska centralbyrån 2012). I Värmlands län är 
det två kommuner som har en ökande befolkning, Karlstad och 
Hammarö, och de har därför uteslutits ur min studie. Övriga 
kommuners översiktsplaner hämtades från respektive kommuns 
hemsida. I de fall där kommunens översiktsplan inte fanns på 
internet kontaktades kommunerna och bad om översiktsplanen. 
Två kommuner, Säffle och Filipstad, har inte skickat sin 
översiktsplan och är därför inte med i studien. Sammanlagt 
studeras tolv översiktsplaner.  
 

Alla översiktsplanerna har lästs och bearbetats på samma sätt. 
Det innehåll som passat in under något tema har antecknats 
under respektive kategori i ett Word-dokument med 
sidhänvisning. För att det ska vara möjligt att kunna gå tillbaka 
och kontrollera resultatet. Alla översiktsplaner läses efter 
varandra i tre omgångar för att få ett jämnare resultat. Efter den 
genomgången undersöks det om det finns några likheter och 
skillnader mellan översiktsplanerna i respektive tema. 
Resultatet redovisas som en sammanställning av varje tema för 
att göra det läsvänligt.  
 
 
Valda teman  
För att kunna undersöka översiktsplanerna systematiskt har jag 
ställt upp några frågor under varje kategori som jag vill få svar 
på. Dessutom har jag tagit hjälp av nyckelord när jag har läst 
översiktsplanerna för att veta vad jag ska leta efter.  
 
Nuläget. För att kunna hitta lösningar och strategier på problem 
behöver kommunen vara medveten om att 
stagnationsproblematiken i kommunen finns. I detta tema 
undersöks hur kommunen ser på sig själva idag och om de ser 
sig själv som en stagnerande kommun eller inte.  
 
 
Frågor: 
Har kommunen gjort någon konsekvensanalys av den egna 
orten?  
 
Tar kommunen upp att den stagnerar i översiktsplanen? 
Hur placerar sig kommunen i omvärlden? 
 
Hur ser befolkningssammansättningen ut i kommunen och är 
kommunen nöjd med den? 
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Nyckelord: 
kommunens placering, geografiskt läge, konsekvensanalys, 
befolkningsutveckling, befolkningsminskning, sysselsättning, 
kommunens roll i länet 
 
 
 
Samarbete mellan kommuner. De flesta mindre kommuner kan 
inte klara sig ensamma ekonomiskt utan angränsande 
kommuner behöver ofta gå ihop för att lösa frågor som 
exempelvis kollektivtrafik. Kommunen kanske måste acceptera 
att alla lösningar inte finns inom den egna kommunen vad gäller 
till exempel arbetsmarknad. Istället kanske kommunen satsar på 
att bli en pendlingsort till en större kommun, att vara beroende 
av andra. 
 
Frågor: 
Har kommunerna någon strategi för arbetspendling? 
 
Hur ställer sig kommunen till olika regionala program? 
 
Hur ställer sig kommunen till olika infrastrukturprojekt? 
 
Nyckelord:  
region, regionala samarbeten, Region Värmland, samarbete, 
regionalt tillväxtprogram, kommunikationer, mellankommunala 
samarbeten, infrastruktur, väg, järnväg, flyg, kollektivtrafik, it, 
arbetspendling 
 
  
 
Platsspecifika idéer och strategier inom kommunen. Här 
undersöks vilka strategier kommunen har använt sig av där 
attraktionskraften som ska bidra till tillväxten ligger i själv 
kommunen. Till exempel att satsa på att erbjuda attraktivt 

boende på landsbygden eller marknadsföra en speciell sevärdhet 
i kommunen. 
 
Frågor: 
Finns det strategier för att locka företag till kommunen? 
 
Finns det strategier för att locka nya kommuninvånare till 
kommunen? Någon speciell kategori? 
 
Finns det någon upplysning om vilka människor som faktiskt 
flyttar till kommunen? 
 
Nyckelord: 
befolkningsstrategi, bostadsbebyggelse, kommunalt 
bostadsbolag, attraktivt boende, landsbygdsutveckling, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, fritidshus, grönstruktur, 
befintliga företag, näringslivsutveckling, nyexploatering, turism, 
marknadsföring 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT  
I forskningsöversikten undersöks vad som anses vara en 
stagnerande stad eller kommun. Internationellt sett är det 
städer, inte kommuner, som behandlas i litteraturen. 
Problematiken gällande krympande städer och kommuner är 
dock densamma, d.v.s. en minskning i invånarantal. Människor 
flyttar från städer och kommuner till växande städer eftersom 
det ofta finns större möjligheter till arbete. Lösningen för de 
stagnerande städerna och kommunerna är att försöka skapa 
tillväxt genom olika strategier. 
 
Strategierna är ofta de samma oavsett stadens eller kommunens 
storlek. Marknadsföring kan till exempel användas oavsett 
storlek och placering i världen. Strategierna kan också vara 
platsspecifika när det gäller att till exempel satsa på ett 
arenabygge eller landsbygdsutveckling. Planerna som 
strategierna tas upp i skiljer sig från land till land, både när det 
gäller syfte och uppbyggnad. 
 
 
 

3.1 Vad är en stagnerande stad? 
För att kunna diskutera lösningar och strategier om hur en 
stagnerande stad försöker att vända trenden måste begreppet 
stagnerande stad redas ut. 
 
 

3.1.1 Definition  
Pallagst (2008:7) har undersökt hur olika forskare definitionen 
en stagnerande stad och kommit fram till att definitionerna 
skiljer sig åt. Brandstetter (se Pallagst 2008) anser att 

definitionen av en stagnerande stad kan variera och bör vara 
bred, allt från motsatt tillväxtprocess till minskning med 
negativa följder. Grossmann (se Pallagst 2008) anser att 
krympande städer ofta är en term som används för att uttrycka 
en urban minskning. The Shrinking Cities International Research 
Network (SCiRN) definierar en krympande stad som en 
stadsmässig plats som har en minsta befolkningsmängd på 10 
000 invånare som har haft en befolkningsminskning i mer än två 
år och dessutom genomgår en ekonomisk förändring och en 
strukturell kris (Pallagst 2008:7). Oswalt anser att en 
krympande stad handlar om en nedgång i population och den 
ekonomiska aktiviteten i en stad (Oswalt 2005b:12). När 
Hollander gjorde en studie över krympande städer definierade 
han fenomenet krympning som att strikt innebära 
befolkningsminskning för en stad (Hollander 2010:135).  
 
Definition av krympande kommun 
För att hitta en definition för vad en krympande kommun är 
utgår jag från de definitioner som finns för krympande städer. 
Internationellt innehåller definitionen av krympande stad från 
SCiRN att det ska finnas minst 10 000 invånare, men många av 
Sveriges kommuner har ett lägre befolkningstal än den siffran. 
Därför är det mer lämpligt att använda sig av en procentsats för 
att definiera hur stor krympningen bör vara för att kommunen 
ska räknas som en krympande kommun. Detta innebär att min 
definition av en stagnerande kommun är en kommun som 
har haft minst en halv procent befolkningsminskning minst 
två år i rad.  
 
3.1.2 Problemet krympande städer  
Oswalt anser att krympande stad-problematiken handlar om en 
nedgång i population och ekonomisk aktivitet i en stad, men 
bakom termen finns det flera olika dolda processer och orsaker. 
I de krympande städerna blir det fler överblivna ytor och 
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övergivna byggnader. Trots den minskande användningen i 
staden ökar sprawl, (det vill säga mindre användning på större 
yta) inom staden eftersom det sker mindre aktivitet över en 
större yta (Oswalt 2005b:12). Krympande städer är inget nytt 
fenomen men enligt Oswalt har städer tidigare valt att undvika 
problemet och istället försöka använda sig av förskönande 
omskrivningar för att dölja att staden krymper. Även begrepp 
som ”shrinkage as a new potential” har skapats för att försöka få 
en positiv bild (Oswalt 2005b:13). 
 
Mycket av problemlösningen när det gäller stagnerande städer 
sker inom den nationella gränsen och även om det finns 
krympande städer överallt i världen finns det inte mycket 
diskussion kring ämnet. Utvecklingen i städerna är starkt 
förknippad med att städernas befolkning ökar och stagnation 
kan därför ses som ett hot eller något som är tabu mot stadens 
utveckling. Strategier för krympande städer handlar ofta om att 
vända förloppet och på nytt öka befolkningstalet i staden istället 
för att acceptera att innevånarantalet staden sjunker (Pallagst 
2008:13–14). Att acceptera att en stad kommer att krympa går 
emot den traditionella synen att en stad ska växa och få fler 
skattebetalare, mer service och fler jobb och genom detta en 
högre levnadsstandard (Aeppel 2007). Hollander et al. anser att 
de som är ansvariga för stadens planering inte har tillräckliga 
kunskaper och resurser för att bemöta problemet på ett bra sätt. 
Eftersom stagnation ofta ses som något negativt och något som 
inte är accepterat har planerarna dock en unik position i att 
kunna prova otraditionella lösningar för att minska stagnationen 
(Hollander et al. 2009:5). 
 
Bürkner menar att länderna förr ansåg att landet skulle ta hand 
om och förse de svagare delarna i landet med stödåtgärder. Nu 
satsar länderna istället på att stärka de starka regionerna, 
genom vilket landet ska få det bästa resultatet. Tanken är att 
satsa pengarna där de faktiskt bidrar till utveckling och stabilitet 

(Bürkner 2006:284). Lootsma tar upp Nederländerna som 
exempel. Nederländerna krymper den norra delen, medan den 
södra delen är expansiv. I norra delen av Nederländerna har 
statliga investeringar i olika projekt skett, men inte haft avsedd 
verkan. Istället har de norra delarna fått släppa många av sina 
politiska, ekonomiska och administrativa alternativ och istället 
förlita sig på marknaden. Marknaden har istället flyttat sig till 
Nederländernas södra delar eller till Österrike (Lootsma 
2006:280–281).  
 
 

3.1.3 Vilka städer och kommuner stagnerar? 
Hollander et al. har kommit fram till att många stagnerande 
städer är gamla industristäder som förlorade befolkning när 
skiftningen från tillverkningsindustri till servicesamhälle ägde 
rum. Det resulterade i arbetslöshet och befolkningsminskning i 
städerna (Hollander et al. 2009:6). Aeppel tar upp att under 
1990-talet hade mer än en fjärdedel av världens stora städer en 
befolkningsminskning. Det skedde mestadels i industriregioner 
där industrin har flyttat någon annanstans, som i östra Tyskland 
och i mitten av USA. Stagnerande städer finns även i Japan, 
Ryssland och Kina, där befolkningen flyttar från avlägsna städer 
till de expanderande kuststäderna (Aeppel 2007). Pallagst anser 
att det inte finns ett generellt sätt på hur en stad krymper. 
Krympningen har olika karaktärer beroende på vilket land den 
sker i. I de post-socialistiska städerna som Slovakien och 
Rumänien flyttar befolkningen in till de stora städerna medan de 
yttre regionerna krymper. I många av de västeuropiska länderna 
påverkas länderna istället av förändringar i demografin som låga 
födelsetal (Pallagst 2008:8). 
 
I Storbritannien är den norra delen av landet är stagnerande, 
medan den södra delen har tillväxt. De städer som krymper i 
Frankrike finns i mitten av landet där kommunikationen med 
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övriga Europa är sämre. I Paris sker krympningen i förorternas 
utkanter där det förut fanns industriella områden I Tyskland är 
delningen öst-väst och krympningen sker i flera olika områden 
av staden.  I USA är det städerna i mitten av USA, det så kallade 
rostbältet, som är påverkad av stagnation. I USA sker den så 
kallade donut-effekten eller surburbanization som innebär att 
människor flyttar ut från stadskärnan till förorten och lämnar 
stadskärnan öde. Jobben följer efter invånarna ut till förorten 
och stadskärnan förlorar då både invånare och jobb (Pallagst 
2008:14, Prigge 2005:225).  
 
Johansson menar att över hälften av Sveriges kommuner har haft 
en befolkningsminskning sedan 1990. Ungefär 50 av Sveriges 
290 kommuner tror år 2005 att de kommer att behöva riva 
bostäder de närmaste åren (Johansson 2005a:29).  Amcoff anser 
att tätortsnära landsbygder ofta klarar sig bra, men att 
landsbygden som ligger utanför pendlingsavstånd har det 
svårare. Många svenskar uppfattar landsbygden som en attraktiv 
boendemiljö och utflytten till landsbygden har framförallt skett 
inom pendlingsavstånd (4-5 mils radie) till de 30 största 
städerna (Amcoff 2008:71–75). Amcoff ser också att 
huvudfrågan i framtiden kanske inte blir hur möjligheterna att 
livnära sig ser ut, eftersom nya försörjningsmöjligheter dyker 
upp. Istället handlar det kanske om hur intresset är för att 
bosätta sig på landsbygden ser ut (Amcoff 2008:78–81). 
 
 

3.1.4 Konsekvenser av stagnationen 
Grünzig anser att i stagnerande städer kommer befolkningen bli 
allt äldre. Åldringar behöver hjälp med omvårdnad och vill ha 
god komfort, något som blir allt viktigare ju äldre de blir. Det är 
viktigt med parker, affärer och restauranger som ligger nära 
hemmet (Grünzig 2006b:257). Bürkner å andra sidan anser att 
en minskad befolkning i en region medför att det blir ett mindre 

behov av dagis, sjukhus, skola och annan offentlig service. De 
servicefunktioner som finns kvar får allt större 
upptagningsområden och blir mer svårtillgängliga för vissa delar 
av befolkningen. Dessutom gör ett underutnyttjande av 
infrastrukturen som kollektivtrafik, skola och vård att 
kostnaderna per person höjs, vilket leder till att servicen skärs 
ner och att underhållsbudgeten reduceras (Bürkner 2006:282).  
 
Enligt Sugrue har industri- och populationsminskningen i 
Detroit gjort att det inte finns de resurser som behövs för den 
sociala infrastrukturen (Sugrue 2005:237). Fishman ser att 
nedskärningarna i de städer som inte har råd att hålla 
basservicen i USA ofta drabbar de fattigaste grannskapen. 
Kollektivtrafiken minskade och skolor klarade inte av att utbilda 
sina elever (Fishman 2006:71). Eftersom att staden inte klarar 
av att hantera problemet har ofta flera olika 
medborgarorganisationer gått in och försökt ta kontrollen. Vogel 
ser att de individer i medel- och överklassen som har råd har 
möjlighet att köpa poliser och andra privata tjänster medan de 
som inte har råd istället måste lite på 
välgörenhetsorganisationer (Vogel 2005:462–464).  
 
Delken har undersökt om människor i stagnerande städer är 
mer missnöjda med livet än de som bor i en växande stad. 
Resultatet visar att det inte spelade någon roll om staden växte 
eller krympte och att de som bodde i en krympande stad var 
nöjda med den service som erbjöds och den kollektivtrafik som 
fanns. Problemen var att det i de krympande städerna inte fanns 
några jobb för välutbildade och att arbetslösheten var hög, något 
som gör det svårt att göra karriär i en krympande stad. Delken 
fann att det som var viktigt när invånarna valde bostadsort var 
främst de sociala nätverken. Arbetstillfällena kom i andra hand 
(Delken 2007:216–217).  
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I USA gynnar skattepolitiken nybyggnation av nya fabriker i 
förorten eller i sydstaterna istället för att renovera gamla 
fabriker. Fabriker och arbetare i städer som tillhör rostbältet 
blev övergivna medan nyinvesteringar skedde någon annanstans 
i regionen eller nationen. Fishman anser att flytten av 
industrijobben under år 1950-1985 är den viktigaste faktorn till 
varför stora amerikanska städer krympte. Eftersom lönen var 
lägre i sydstaterna samt att facken hade låg status flyttade 
arbetsgivarna dit (Fishman 2006:611). Städer som Camden, 
Syracuse och Flint har förlorat sin industriella bas men behållit 
sin tradition med starka fackföreningar och höga löner, något 
som avskräckte potentiella arbetsgivare som Mercedes-Benz, 
Honda, Toyota och Hyundai. Dessa valde istället att lägga sina 
fabriker i lågskatte- och anti-fackstaten Alabama (Fishman 
2006:613). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 Sammanfattning  
Det finns olika definitioner av vad en krympande stad är. 
Gemensamt för de flesta definitionerna är att de innefattar 
befolkningsminskning. Andra viktiga faktorer är ekonomisk 
förändring, urban minskning och att staden ska ha minst 10 000 
invånare och krympt i mer än två år. Min definition för en 
krympande kommun är att kommunen måste ha haft en 
befolkningsminskning på minst en halv procent minst två år i rad. 
 
Problemet med krympande städer är att fenomenet är tabu och 
det är svårt att acceptera att staden krymper. Aeppel (2007) 
menar att den traditionella synen är att en stad ska växa och få 
fler jobb, service och skattebetalare. Det är få saker som är en 
sådan utmaning för det styrande i staden som när en stad 
krymper eftersom det innebär en minskning av jobb, befolkning 
samt förlorade skatteintäkter.  
 
Stagnerande städer finns överallt i världen. Pallagst (2008) 
anser att sättet som städerna stagnerar på beror till stor del på i 
vilket land staden finns i. Det finns inget generellt mönster för 
hur städer krymper. Många stagnerande städer är gamla 
industristäder som förlorat befolkning när staden övergick från 
tillverkningsindustri till servicesamhälle. Andra anledningar kan 
vara att i städer i länder som Slovakien flyttar in till de större 
städerna från byarna och i länder som Tyskland är förändringar i 
demografin som till exempel låga födelsetal.  
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3.2 Strategier för att vända stagnationen  
Avsnittet är tematiserat och tar upp olika strategier, idéer och 
problem för krympande städer och kommuner. Strategier som 
tas upp är dels ur ett internationellt perspektiv, men också från 
svenskt perspektiv. Kommunerna och städerna har visioner för 
vad de vill uppnå. För att uppnå visionerna används olika 
strategier.  
 
 

3.2.1 Stadtumbau Ost 
Det mest kända projektet för att försöka hantera stagnation är 
Stadtumbau Ost som är östra Tysklands 
rekonstrueringsprogram. Enligt Johansson är Tyskland det land 
som just nu är världsledande i kunskapsutveckling och praktiska 
åtgärder när det gäller fenomenet krympande städer (Johansson 
2005b:19). Stadtumbau Ost är det storskaliga planerings- och 
rekonstrueringsprogrammet för städer i de östra delarna av 
Tyskland. Det var en strategi som främst vände sig till tomma 
hus i 350 städer. Över 190 000 bostäder har rivits inom 
programmet. Leipzig var den första staden som utvecklade en 
strategisk plan enligt Stadtumbau Ost och blev därmed en 
modell för många andra städer i de östra delarna av Tyskland 
(Pallagst 2008:13). Oftast behöver inte hela hus rivas, utan det 
räcker att reducera antalet våningar (Kil 2006:441). Bernt anser 
att Stadtumbau Ost är ett akut-program som en reaktion av 
kollapsen på den östra tyska markanden. ”More city by means of 
less buildings” är en välkänd slogan som summerar målen att 
hindra den lokala husmarknaden från att kollapsa och se till så 
att de rivningar i området som görs, gör att området blir bättre 
och inte sämre (Bernt 2005:660–663).  
 
I Stadtumbau Ost arbetar bostadsföretag och kommunen 
tillsammans för att rekonstruera staden. Ett problem är att 

staden bara kan få bidrag från staten så länge 
kommunen/staden själv bidrar med pengar till 
rekonstrueringen. Något som är ett problem då många 
stagnerande städer inte har råd att rekonstruera. Staden Wolfen 
saknar pengar, därför rivs inte längre några hus och på vissa 
ställen där privata ägare redan har rivit sina hus, står skolor och 
ungdomsgårdar kvar eftersom de tillhör kommunen som inte 
har råd att riva dem (Veihelmann 2006:538). Ett annat problem 
är att programmet bara kan genomföras där ägaren har ett 
intresse av att riva på sin fastighet. I praktiken innebär det att 
det mest är kommun- och samägda fastigheter som rivs. Ett sätt 
att få ägare till hus att godkänna rivningen är att låta de skulder 
som ägaren har kvar för huset försvinna. Bernt menar att det är 
ägaren som är den enda som faktiskt tjänar på att huset med 
lediga lägenheter rivs (Bernt 2005:664). 
 
 

3.2.2 Politiska- och medborgarinitiativ  
De styrande i staden försöker ofta hitta på olika strategier för att 
lösa problemet med stagnation. Matthiesen anser att det krävs 
kreativa lösningar från de styrande i staden för att få ordning på 
situationen. Det kan till exempel vara att riva delar av staden och 
låta naturen ta över de övergivna delarna, eller att med hjälp av 
statliga bidrag försöka få en ny utveckling av någon annan 
industri eller företag (Matthiesen 2005:54–55). I Storbritannien 
finns The New Deal som erbjuder kommuner finansiell hjälp och 
råd för at de ska kunna ägna sig åt sina åtgärder åt att lösa lokala 
problem i området. (Knorr-Siedow 2006:481–482). En stad som 
haft tankar på att överge vissa delar av staden är Detroit. 
Stadsombudsmannen Marie Farrell-Donaldson ansåg att 
tjänsterna i de mest öde områdena skulle upphöra och att de 
boende skulle flyttas därifrån till andra områden. Därefter skulle 
de tomma husen rivas och de tomma områdena inhägnas och 
låtas återgå till naturen (Waldheim & Santos-Munné 2006:80). 
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Många mindre kommuner och städer har insett att med alltmer 
global ekonomi kan de inte överleva på egen hand. Ensam är 
staden inte tillräckligt stark för att kunna konkurrera om 
invånare. En strategi som används är att gå samman flera 
kommuner/städer och gemensamt satsa på åtgärder som gynnar 
området. Den tyska staden Leinfelde ingår nu i Leinfelde-Worbis 
tillsammans med åtta andra städer och kommuner för att kunna 
stärka området ekonomiskt och infrastrukturen på lång sikt. 
Efter att staden fick en avfart från motorvägen har efterfrågan på 
de kommersiella tomterna ökat, men företagen har ännu inte 
kommit tillbaka till regionen och arbetslöshetsnivån ligger på 19 
procent (Steglish 2006:75). 
 
Bürkner tar upp Sverige som ett exempel när det gäller att 
tillhandahålla varor och tjänster till glesbefolkade regioner med 
en hög standard. Regionerna har en begränsad självständighet 
och är beroende av statens beslut. Genom att Sverige har 
kommunala skattejusteringar och har gjort investeringar i 
modern kommunikation och IT, samt främjat samarbetet mellan 
angränsande kommuner har landet skapat fungerande 
strukturer. Det är en blandning av lokalbefolkningens behov 
(bottom-up) och top-down politik från staten som på ett 
effektivt sätt kombineras för att skapa fungerande strukturer. 
Bürkner anser att det inte går att överföra en lösning från det 
ena landet till det andra eftersom att det skulle kosta förmycket 
samt att politiken i länderna är olika (Bürkner 2006:291).  
 
Det är inte alltid som politikerna har några idéer på hur 
problemet med stagnation ska lösas. En strategi som politikerna 
har är att de lämnar över ansvaret att komma med initiativ till 
medborgarna. Knorr-Siedow anser att politikerna säger åt 
medborgarna att ta mer initiativ när staden stagnerar. Han anser 
att det inte är någon slump att det finns fler självorganisationer 
och medborgarinitiativ i krympande städer. Knorr-Siedow anser 

att ett problem som har uppstått för staten är att den ska vara 
problemlösare samtidigt som den skapar nästa generations 
problem (Knorr-Siedow 2006:479).  
 
Även i Sverige är landsbygden beroende av att ideella grupper 
och medborgarinitiativ för att överleva. Waldenström tar upp att 
de lokala grupperna i en svensk kommun bedriver verksamheter 
inom en mängd olika områden som service, samlingslokaler 
samt vårdar lokala traditioner och frågor om bygdens historia. 
De verksamheterna har stärkt kommunen och gjort att bygden 
blivit synlig (Waldenström 2008:395–396). 
 
 

3.2.3 Omstrukturering av bostadsområden 
När det sker en befolkningsminskning i en stad märks det på att 
antalet övergivna bostäder blir fler. Det vanligaste sättet att 
hantera bostadsöverskottet är att riva det. Genom att riva 
övergivna hus slipper staden problemet med att de står och 
förfaller. Johansson anser att det är viktigt att tänka på vilka hus 
som ska rivas innan rivningarna börjar. Han tar upp begreppet 
”att bygga tillbaka”. Istället för att säga att det är rivning som 
sker byggs istället staden tillbaka till en mindre stad. I Halle-
Neustadt bodde det som mest 105 000 invånare, men nu bor där 
55 000 invånare. Rivning av bostadshus sker löpande och med 
rivningen följer nedmontering av vägar, elnät, skolor och 
kommersiella lokaler. Det är viktigt att rivningen utförs på ett 
sådant sätt så att en välfungerande mindre stad ”byggs fram” för 
invånarna av de kvarvarande bostadsområdena (Johansson 
2005b:19-20).  
 
När en stad har bestämt sig för att riva bostäder är strategin ofta 
att riva i periferin för att behålla stadens kärna kompakt.  Ofta 
består ytterområdena i staden av prefabricerade 
betongbyggnader. Kil tar upp arkitekten Frank Zimmerman som 
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har gjort flera rekonstruktionsprojekt i sådana bostadsområden. 
Istället för att riva hela området som ofta är för likformigt, 
reduceras antalet lägenheter inom området. Problemet är att 
kostnaderna för förbättring ofta är för dyra för många 
fastighetsägare i krympande stad samt att invånarna måste flytta 
under tiden som rekonstruktionen genomförs (Kil 2006:441).  
 
Men det är inte alltid som planerare och tjänstemän vet vad 
stadens invånare efterfrågar för typ av bostäder. Grünzig ser en 
risk i att planerarna bestämmer vad som är den bästa lösningen 
när en stad ska krymper. I Chemnitz flyttade folk ut från staden 
till enfamiljshus i förorten eller till västra Tyskland. När det var 
dags att krympa staden ville planerarna bevara gamla delar av 
staden genom att krympa utifrån och in. Invånarna i 
förortsområdet Hutholz-süd protesterade mot att deras 
grannskap skulle rivas och de ville inte flytta in till staden. 
Invånarna brydde sig inte om urbana miljöer och fina fasader 
utan de ville kunna parkera sina bilar utanför dörren och ha nära 
till grönområden samt ha en fin utsikt. För planerarna blev det 
ett dilemma om invånarna kunde tvingas att flytta in från 
förorten till staden. Det slutade med att Hutholz-süd fick stå kvar 
och att staden istället rev ett kvarter med 16 byggnader inne i 
staden (Grünzig 2006a:218-219). Det är det viktigt att stadens 
tjänstemän lyssnar på invånarna när det ska göras en plan för 
rivningar i staden.  
 
En annan strategi är att omvandla stadskärnan för att göra den 
mer attraktiv för nya grupper av människor. Genom att rusta 
upp centrum samt att bygga nya lägenheter hoppas staden på att 
resursstarka grupper ska komma och spendera pengar i staden. 
Ett problem med det är att vissa grupper exkluderas från 
stadens kärna.  I Manchester, som är en av världens äldsta 
industristäder, sker en upprustning. Stadens kärna har ändrats 
till att innehålla affärer, barer och gym för medel- och 
höginkomsttagare. Manchester har fått ett rykte om att kunna 

hålla stora kulturella, sport och politiska aktiviteter. Men staden 
har inte lyckas lösa alla sina problem, skillnaderna inom staden 
och i de fattigaste grannskapen är fortfarande stora. 
Arbetslösheten är högre än de regionala och nationella värdena 
och även om Manchester har blivit kärnan i den regionala 
ekonomin gör låginkomsttagarna sin konsumtion i hemmet i 
lokala shoppingcenter (Mace et al. 2004:9, Ward 2005:605). 
 
 

3.2.4 Arbete och näringsliv  
För en stagnerande stad är jobben en viktig faktor. Ofta har 
staden börjat stagnera för att ett stort företag eller industri har 
lämnat orten. För att kunna få en stad att växa, eller att få 
invånarna i staden att stanna kvar, krävs nya jobb. Genom att ge 
företag bidrag eller möjligheten att köpa attraktiv mark billigt 
kan staden locka dit nya jobb. Mace et al. beskriver hur 
bilfabrikerna som BMW och Porsche kommer till östra Tyskland 
och Leipzig-regionen, just tack vara att de kan få EU-bidrag, lägre 
löner till arbetarna, flexiblare arbetsmarknad och för att hyran 
är billigare. Det beror också på att det finns ett bra politiskt 
ledarskap som har en positiv ”det är möjligt-attityd” som istället 
för att tänka på det förgångna fokuserar på framtiden. Det finns 
en anda att Leipzig ska utvecklas positivt (Mace et al. 2004:12). 
  
Ett problem för stagnerande städer är dock att trots att städerna 
kan locka dit nya företag, ger dagens moderna industrier och 
jobb sällan lika många jobb som de nedlagda industrierna en 
gång gjorde. Youngstown i USA var förr ett nav för stålindustrin 
men sedan stålverken stängdes har staden förlorat invånare. 
Stadens tjänstemän har lyckats få två fängelser till staden samt 
gjort om ett av stålverken till en industripark. Dessa är bra 
åtgärder, men de har inte lyckats skapa lika många jobb som 
stålindustrin en gång gjorde (Aeppel 2007). Städerna kanske 
inte kan förlita sig på en stor arbetsgivare längre, utan kanske 
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måste satsa på andra arbetsmöjligheter istället. Glucksmann ser 
att det har kommit många call centers i främst före detta 
industri-regioner ibland annat Skottland. Arbetslösa är villiga att 
arbeta för låga löner. I Liverpool finns det call-centers 
(telefonförsäljning) som Vertex som har över 1000 anställda 
(Glucksmann 2005). 
 
 

3.2.5 Infrastruktur  
En strategi för en stagnerande stad är att satsa på sin 
infrastruktur. Genom att ha väl utbyggd infrastruktur gör det att 
det är lätt att ta sig till och från staden, något som är attraktivt 
för företag som eventuellt vill etablera sig i området. Bra 
infrastruktur ger också förutsättning för arbetspendling mellan 
orter. I Manchester har staden satsat på transportinfrastruktur 
som Manchester Airport, utbyggnaden på järnvägen Metro light 
rail och utbyggnaden av motorvägen M60 (Kidd 2005:414).  
 
Inuti staden är det dock inte säkert att det är möjligt att ha kvar 
befintligt vägnät om många invånare redan har flyttat därifrån. 
Det kostar att underhålla vägar och vägarna kanske dessutom 
inte leder någonstans. Hollander et al. anser att minskande 
städer kanske måste planera för minskad infrastruktur på 
samma sätt som växande städer planerar för ökad infrastruktur. 
Detta skulle till exempel kunna ske genom att stänga av vägar i 
grannskap som avbefolkas. Däremot väntas 
kollektivtrafikbehoven öka, främst i USA eftersom att 
befolkningen som bor i krympande städer ofta är fattig och inte 
har tillgång till privat transport (Hollander et al. 2009:22). Böhm 
anser att östra Tyskland inte kommer att kunna ha kvar 
infrastrukturen i nuvarande kvalitet men att det måste finnas ett 
minimum med service trots krympningen. Allt kan inte göras via 
internet och ett fungerade transportnät och infrastruktur är 
nödvändig för att invånarna ska kunna röra sig utanför sin 

region (Böhm 2006:238–239). Eftersom att det ofta är en äldre 
befolkning som bor kvar i en stagnerande region är det viktigt 
att kunna erbjuda bra transporter för äldre. Ofta har dessutom 
äldre ett annat resemönster än de som ska till jobb och skola. I 
krympande regioner är det viktigt med ett flexibelt 
kollektivtrafiknät för att människor ska kunna bo kvar (Böhm 
2006:241).  
 
Något som är viktigt är att inte göra avhåll på servicen för de 
som bor kvar i staden. Det kanske inte är möjligt att ha kvar all 
kollektivtrafik om det är få som utnyttjar det. Istället kanske 
staden behöver ta fram speciallösningar. I Uckermark-regionen i 
Tyskland har on-call minibussar införskaffats som ska 
upprätthålla servicen i glesa områden. De som vill åka 
någonstans ringer eller bokar via internet (Bürkner 2006:284). 
Ett exempel på anpassning är ”Royal Flying Doctor Service” i 
Australien som har gett de glest befolkade landsbygderna 
radiobaserad sjukvård sedan 1928. Alla gruvor eller bondgårdar 
har en egen radiostation och en bit land som kan fungera som 
landningsbana. Det vanligaste är konsultation via radio men om 
det skulle ske en olycka kan ett plan hämta dem (Böhm 
2006:235).  
 
 

3.2.6 Inflyttning utifrån  
För att vända stagnationen i en stad krävs det att det är fler 
människor som flyttar till staden än vad som flyttar ifrån staden. 
Det har gjorts försök att få invandrare att flytta till stagnerande 
orter för att få en bättre befolkningsstatistik. Invandring är 
eftertraktat för stagnerande städer, men invandrarna kommer 
ofta till de större städerna eftersom chanserna till ett arbete är 
större där. Ju större och viktigare en stad är desto fler 
immigranter kommer dit. Framtida immigranter antas flytta till 
de delar i Tyskland som fortfarande växer. För invandringen är 
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arbetsmarknaden viktigare än husmarknaden. De är villiga att 
flytta dit jobben finns och regioner med stark ekonomi kommer 
alltid ha större dragningskraft och tjäna mest på invandringen 
(Kemper & Schnur 2006:615–618). I USA har invandringen varit 
en betydelsefull orsak till att USA har växt. Ofta har invandrarna 
stannat i städer som San Fransisco, Chicago, Los Angeles och 
New York. Det är tack vare invandringen till städerna under 
1950-1990 talet som städerna har blivit attraktiva igen för den 
amerikanska medelklass som en gång försökte komma ifrån 
dem. Det stora problemet är nu överbefolkningen och att det 
inte finns tillräckligt många billiga bostäder för 
låginkomsttagare samt medelklassen. Industristäder som Flint 
har få saker som attraherar invandrare, turister och globalt 
kapital (Fishman 2006:612–613). Det kan därför vara svårt för 
små städer att dra nytta av invandringen, speciellt om det är 
dåligt med jobb i staden. 
 
Hoppet för många krympande städer är att unga människor och 
familjer med barn ska vilja flytta till orter med 
befolkningsminskning. För de som söker en bra bostad kommer 
en krympande stad kunna erbjuda ett bra urval. Dessutom har 
internet medfört att arbetare inte alltid måste befinna sig fysisk 
på arbetsplatsen. Kemper & Schnur ser ett problem med låga 
hyror och priser i krympande städer är att det kan leda till 
segregation då endast familjer med dålig ekonomi flyttar dit. 
Insatser för att integrera invandrare i krympande städer måste 
stärkas betydligt så att de som vill starta egna företag och är 
beredda att flytta uppmuntras till att ta steget (Kemper & Schnur 
2006:617–620). 
 
 
 

3.2.7 Grönstruktur  
Ledigt land är ofta den mest synliga effekten av att en stad 
krymper. Grönstruktur är dels en strategi för att försöka hantera 
stadens krympande, dels en tillgång för att göra platsen mer 
attraktiv för nya invånare. De ytor som blir över när lägenheter 
rivs görs ofta om till olika typer av grönytor. Ibland lämnas rivna 
byggnader och naturen får ta över ytorna i sin egen takt, men 
staden kan också välja att ta hand om de övergivna ytorna på 
annat sätt. I Leipzig har staden till exempel förhandlat med 
markägare som äger outnyttjade och övergivna tomter för att 
kunna få använda dem som publika grönområden. Kommunen 
tar över skötseln av tomten och placerar träden på tomten så att 
de inte hindrar en möjlig framtida bebyggelse på tomten. Sedan 
Leipzig började med projektet har över 150 av 1000 tomma 
tomter i Leipzig blivit tillgängliga för allmänheten (Overmeyer 
2006:342). 
 
Ett annat sätt att hantera att det bildas många lediga ytor mitt i 
staden är att göra en utvecklingsplan för hur rivningen ska ske. 
Genom att låta det ske på ett planerat sätt kan staden kontrollera 
hur den utvecklas. Youngstown började år 2002 att ta fram en 
utvecklingsplan för att låta grannskap med många övergivna 
byggnader avfolkas och i vissa fall låta bostadsområdena gå 
tillbaka till naturen, samt införa mer grönska i de grannskap där 
befolkningen bor kvar (Hollander et al. 2009:4). Ett annat 
koncept går ut på att låta vissa delar gå tillbaka till naturen, men 
att planera vilka som gör det är att använda sig av Urban Island-
strategin. Den utvecklades av Oswald Mathias Ungers när han 
1977 gjorde ett koncept för Berlins utveckling. Genom att 
koncentrera sig på vissa stadsdelar i staden, så kallade 
knutpunkter inom den existerande staden skulle stadens 
kompakthet och fysiska karaktärer som traditionellt ansetts vara 
urbana kunna behållas. Utvecklingen skulle endast ske i dessa 
knutpunkter, urban Islands, och ytorna runtomkring öarna 
skulle rivas och återgå till naturen. Urban Island är en 
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traditionell planeringsprodukt som kräver många begränsningar 
av markens användande (Hollander et al. 2009:23–24). Båda 
strategierna är top-down styrda, vilket innebär att det är stadens 
tjänstemän och politiker som bestämmer vilka hus i staden som 
ska få vara kvar och var någonstans det ska skapas gröna ytor 
osv. 
 
En annan strategi som arbetar med medborgarna i staden är de-
densification. Städer i USA har använt de-densification som 
innebär att staden sprider ut de lediga ytorna över staden 
området för att minska tätheten. Metoden har använts ibland 
annat Detroit och Cleveland. De låga markvärdena har gjort det 
möjligt för stadens invånare att överta intilliggande tomter och 
på sätt kunna expandera sin egen tomt. Syftet är att ge ett 
område med många lediga tomter och låg befolkningstäthet en 
förortskaraktär (Hollander et al. 2009:24). Här har medborgarna 
inflytande eftersom de kan vara med och påverka vad som ska 
ske med ytorna.  
 
I många krympande städer är det inte troligt att de tomma 
ytorna kommer att bebyggas inom den närmsta framtiden. För 
att undvika öde ytor mitt inne i staden kan stadens tjänstemän 
istället arbeta med temporära lösningar och strategier. Det kan 
vara ett sätt att upprätthålla stabila fastighetsvärden för de 
kvarvarande invånarna (Hollander et al. 2009:13). I Helle 
Tempo, övergav fler och fler området och flyttade därifrån.  
Politikerna erbjöd folk en yta för en temporär användning, men 
om det kom en köpare till tomten fick den provisoriska 
användningen flyttas till ett annat område. Det blev flera 
provisoriska lösningar bland annat hästhållning i en gammal 
förskola och ett karusell-muséum i en lagerbyggnad (Overmeyer 
2006:340). Overmeyer ser dock ett problem med temporära 
användningar som är att det i krympande städer ofta finns mer 
ledigt utrymme än vad någon möjlig användare behöver. De 
flesta strategiprogram med provisoriska lösningar är i behov av 

statliga pengar för att fungera och många projekt visar att 
användarna har lämnat tomterna när programmet avslutas för 
att staden måste spara pengar (Overmeyer 2006:342–343).  
 
En strategi att ta hand om stora ytor som blivit övergivna är att 
göra park av dem. Duisburg-Nord Landscape Park är ett av de 
största projekten som har skapats med sina 200 hektar. Där det 
en gång stod byggnader för stålindustrin finns idag en park som 
är inriktad mot sport och fritid. Gamla byggnader och andra 
industrielement som fanns kvar på platsen har tillvaratagits. Till 
exempel har ruinen från smältugnen blivit en arena för olika 
sportevent och tågrälsen har blivit en ”Bahnpark” med olika 
gångvägar längs rälsen. (Oswalt 2005a:151) Istället för att låta 
ytorna förfalla har staden lyckats göra platsen till en attraktion i 
sig som människor kommer dit för att besöka. Ett problem med 
att använda grönstruktur som metod för att hantera 
stagnationen är att det kostar pengar att underhålla grönytor 
(Rößler 2008:147–150).  
 
 

3.2.8 Arena/symbolisk byggnad  
För att locka turister och nya invånare till staden är det många 
städer som satsar på att bygga en arena eller annan symbolisk 
byggnad. Fishman anser att nya kontorsbyggnader och 
sportarenor inte gjorde så mycket för att hjälpa städer i USA, 
men de fick stadskärnan att knyta trådar till medelklassen ute i 
förorten. Detta lockade medelklassen tillbaka till staden och då 
uppstod ett behov av service och kultur vilket tillsammans med 
turismen gjorde att det blev trendigt att bo i stadskärnan 
(Fishman 2005:72). Det är precis det som Detroit försöker 
uppnå genom att bygga nya kasinon och sportsarenor. Vetter 
anser att det har en symbolisk inverkan i en stad som fortsätter 
att förlora jobb och befolkning. Med Tigers Stadium hoppas 
staden att kunna få super-bowl, ett stort årligt sportsevenemang, 
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till Detroit samt att sport-intresserad publik ska komma in till 
staden. Runt kasinon och de nya sportarenorna byggs nya 
affärer, lägenheter och hus för invånarna (Vetter 2005:484–
485). De nya hemmaarenorna för både amerikansk fotboll och 
baseboll finansierades med betydande offentliga subventioner 
(Neil 2006:734). 
 
Bilbao har använt sig av en symbolisk byggnad när de byggde 
sitt Guggenheimmuséum. Med hjälp av sin symboliska byggnad 
har de lyckats bygga upp en industri runt byggnaden och Bilbao 
har blivit en standardreferens och ibland modell för att omforma 
krympande städer. Genom olika ombyggnadsprojekt och 
flaggskeppsbyggnader lyckades staden att omdesigna Bilbao till 
att bli en global stad. Målet var att få bort den negativa bilden 
med befolkningsminskning. Istället skulle stadens associeras 
med konst, kultur och avancerad teknik. Nedgången av industrin 
gjorde att det fanns ledigt land inne i stadens kärna. 
Guggenheim-effekten blev succé och hjälpte att dra in mer 
besökare. Lokala beslutsfattarna har litat på en ekonomi baserat 
på kultur, turism och nöje. Projekten som byggs inne i staden är 
ofta lyxbostäder och de som inte har råd att bo där får flytta ut 
till stadens perifera lägen. Vicaro & Monje anser att Guggenheim-
museet som symbol inte kunde ha blivit en större succé eftersom 
den lyckats ge staden en ny image, men stadens exklusiva 
renoveringsprojekt har ökat den sociala exkluderingen och 
polariseringen i staden (Vicaro & Monje 2006:745–750). 
 
 

3.2.9 Marknadsföring och turism  
Många kommuner och städer använder sig av marknadsföring 
som strategi för att få människor att upptäcka just deras stad. Ett 
lyckat exempel på hur en stad har marknadsfört sig är New York. 
Under New Yorks kris på 1970-talet försökte staden sig på 
marknadsföring för att försöka få fler turister till staden. Brott 

var vanligt och verksamheter och befolkningen lämnade staden. 
Rädslan gjorde att turismen blev lidande. Staden vände sig till en 
reklambyrå och ”I love NY” var född. Kampanjen lanserades 
1977 och blev en av de mest igenkända loggorna någonsin för en 
stad. Kampanjen blev en succé och produkter med I love NY-
loggan säljs än idag (Stohr 2003). 
 
Efter New Yorks succé försökte många göra om samma sak. 
Glasgow var en fattig stad men deras slogan blev ”Glasgow miles 
better/smiles better” kombinerat med Mr.Happy-seriefiguren 
som handlade om att se den positiva sidan på livet. Kampanjen 
blev succé och kunde ses som öppningen för att marknadsföra 
de europeiska städerna som en strategi att använda sig av att ta 
itu med problem i postindustriella städer. Idén till Glasgows 
kampanj kom från ”I love NY”-kampanjen. Glasgow insåg att 
myndigheterna inte kunde råda på de globala 
marknadskrafterna, och istället behövde de arbeta med 
marknadskraften för att få dem att investera och konsumera i 
staden (Ward 2006:725). Privata och offentliga investeringar 
gjordes för att skapa en kulturell infrastruktur och succén var ett 
faktum när Glasgow valdes som Europas kulturhuvudstad 1990. 
I Barcelona skedde ännu större investeringar än de som gjorts i 
Glasgow och staden transformerades till en trendig stad och 
skapade en stor tillväxt i turism under 1990-talet. Från att ha 
varit en krympande stad vann staden OS 1992 och är enligt 
Ward den största marknadskupp någonsin från en krympande 
stad (Ward 2006:727). 
 
Men markandsföring behöver inte bara vara positivt för en 
krympande stad. Ett problem för krympande städer kan vara 
den ofrivilliga negativa marknadsföringen. I Detroit är det svårt 
att marknadsföra staden eftersom att filmerna ”8 mile” och 
”RoboCop” framställt Detroit som en stad att akta sig för. 
Detroits image har sjunkit trots planering och stora 
utvecklingsprojekt. Neil anser att Detroit krymper på ett sådant 
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sätt som ingen reklam kan ändra på och att krympningen till stor 
del beror på regionens ovilja att göra något åt saken (Neil 
2006:730–735). Ward anser det är svårt att lyckas med 
markandsföring eftersom det är minst tre stora grupper med 
olika särintressen som måste bli adresserade i 
marknadsföringen (Ward 2006:724). 
 
Ward är också tveksam till om det går att förbättra framtiden för 
en krympande stad genom marknadsföring. Det går inte att 
svara på den frågan eftersom ingen vet vad som skulle ha hänt 
om staden inte hade marknadsför sig. Glasgow har lyckats få 
bort gängvåldet i staden, men segregationen har ökat. Även i 
Barcelona som har genomfört en av de mest lyckade 
marknadsföringskampanjerna för sin stad är stora delar av 
befolkningen är fortfarande lågavlönade. Ward ser också att den 
största delen av ansvaret över en stads öde beror på faktorer 
som de styrande i staden har väldigt svårt att ha inflytande över 
(Ward 2006:729). 
 
Idag är det marknaden som styr. Det är upp till marknaden vad 
som ska lyckas och vad som ska misslyckas. Många städer 
försöker marknadsföra sin stad som vilken produkt som helst. 
Jessop är tveksam till om en stad verkligen kan vara en produkt. 
Jessop ser att marknadsföringen av entreprenörsstäderna inte 
bara är en ekonomisk trend, utan också ett sett hur städerna ser 
sig själva. Om marknadsföringen av staden ska lyckas som 
strategi mot stagnation eller inte bestäms och styrs av 
marknaden (Jessop 1998:77). Olika städer har olika 
förutsättningar till exempel geografiskt läge och storlek. På en 
praktisk nivå ser Jessop att det är en risk att många städer tror 
att de kan vinna genom att använda sig av strategier och 
lösningar som har fungerat någon annanstans, men det finns 
ingen standardlösning som fungerar överallt (Jessop 1998:81–
86). Det finns inget snabbt och lätt recept för att få en 

framgångsrik stad. De flesta städer som ser sig som 
entreprenörsstäder misslyckas (Jessop 1998:96). 
 
Det är ofta svårt att hitta något som är unikt för staden. Många 
städer och kommuner marknadsför sig med samma sak, vilket 
gör att ingen sticker ut. Det är ofta fallet med marknadsföring av 
naturturism i Sverige. Heldt Cassel anser för att regional profil 
ska vara slagkraftig och effektiv får den inte bli för komplicerad 
och nyanserad. Det innebär att kommunen ofta måste välja ett 
enda sätt att beskriva platsen. De ord och bilder som väljs ut ska 
föra tankarna till de känslor och upplevelser som 
marknadsförarna vill att mottagarna ska förknippa med platsen. 
Det är ett fåtal platser som har något unikt att marknadsföra 
som ett evenemang av något slag eller en speciell sevärdhet som 
inte finns någon annanstans (Heldt Cassel 2008:317–318). Heldt 
Cassel tar upp att de flesta regioner i Sverige utanför 
storstäderna marknadsför sig mig hjälp av natur, lugn och 
typiska landsbygdsmiljöer. Bilderna av landsbygden anses vara 
attraktiva för turister, men inte särskilt typiska eller unika för 
någon specifik plats (Heldt Cassel 2008:318–319). 
 
Naturen kan inte vara resurs för turism överallt. Faktorer som 
spelar in är naturområdets attraktionskraft genom tillgänglighet, 
infrastruktur och lokalsamhällets utbud av produkter och 
service. Flera är platsbundna omständigheter som är svåra att 
påverka, vilket gör att mer platser är lämpade än andra 
(Fredman och Lundmark 2008:211). Rätt utformat kan 
naturturismen leda till positiva regionala effekter, om pengar 
som kommer in stannar där och skapar ytterligare 
förutsättningar för människor att leva. Exempel är den svenska 
vinterdestinationerna i fjällen. Ju närmre och större 
kommunikationer med tätbefolkade områden i söder är, desto 
fler turister kommer till destinationen. Ökade trycket under 
högsäsong innebär att lokala befolkningen inte alltid klarar av 
att hantera turismen själva. Säsongsarbetare från 
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storstadsregionen kommer till platsen och då kommer inte 
intäkterna hela regionen tillgodo utan försvinner till staden. 
Dessutom är det svårt för företagare att utnyttja stora områden 
med vacker och värdefull natur eftersom turisterna är få och 
intäkterna små (Fredman och Lundmark 2008:215–216). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.10 Sammanfattning   
Det finns många olika strategier beroende på stadens läge och 
förutsättningar för att försöka förverkliga de visioner som 
politiker och medborgare har.  
 
Politiska initiativ kan innefatta dels ekonomisk hjälp till staden. 
T.ex. i Storbritannien där The New Deal erbjuder kommuner 
finansiell hjälp för att reda ut lokala problem. Initiativen kan 
också röra att riva delar av staden, som i Detroit där 
stadsombudsmannen föreslog att de mest övergivna områdena 
skulle överges helt för att låta naturen ta över. 
 
För mindre kommuner/städer som har svårt att klara sig själva 
kan det vara en fördel att gå tillsammans och samarbeta i frågor 
som rör flera av kommunerna som till exempel 
infrastrukturfrågor. 
 
När politikerna har slut på idéer överlåter de lösningen på 
problemet till medborgarna. Medborgarinitiativ har lett till att 
det finns fler självorganisationer och medborgarinitiativ i 
krympande städer. I Sverige är landsbygden beroende av ideella 
grupper och medborgarinitiativ inom en rad områden för att 
överleva. 
 
En vanlig strategi i en krympande stad är att riva överskottet av 
bostadsbebyggelsen. Genom att riva i perifera lägen vill stadens 
politiker och tjänstemän kunna behålla stadens kompakta kärna.  
Problem med att förnya stadskärnor för att locka till sig nya 
invånare är att vissa grupper exkluderas. Ett exempel är 
Manchester där de har satsats på köpstarka grupper inne i 
centrum. Låginkomsttagarna bor i ytterområden till staden. 
 
För stagnerande städer är jobben en viktig fråga. Ofta har staden 
förlorat sin stora arbetsgivare och har behov av att hitta nya 
jobb. Strategier för att locka nya företag till staden innefattar ge 



24 
 

bidrag om de väljer att etablera sig i staden, erbjuda billig hyra 
samt erbjuda attraktiv mark billigt.  
 
Staden kanske också måste fundera på alternativa näringar till 
industrin. I många före detta industri-regioner har det dykt upp 
call centers.  I Ryssland utnyttjades gamla fabriksbyggnader till 
att göra ett shoppingcentrum. 
 
Bra infrastruktur gör staden mer attraktiv för företag att satsa 
på, eftersom det enkelt går att ta sig till och från staden. Precis 
som att växande städer planerar för växande infrastruktur 
kanske krympande städer måste planera för krympande 
infrastruktur, då det kanske inte är möjligt att ha kvar befintligt 
vägnät. 
 
I mindre städer kan speciallösningar för kollektivtrafik vara ett 
alternativ när inte tillräckligt många utnyttjar kollektivtrafiken 
för att det ska gå runt ekonomiskt. Istället för att dra in 
kollektivtrafiken helt kan staden på vissa sträcker ha till exempel 
anropsstyrd trafik. 
 
Stagnerande städer har gjort försök att få invandrare att flytta 
till staden. Ofta har de ingen chans då invandrare söker sig till 
större och växande städer eftersom chanserna till ett arbete är 
större där. Hoppet för krympande städer är istället att unga 
familjer ska vilja flytta till stagnerande orter då de kan få en bra 
bostad till lågt pris. 
 
Lediga ytor är ofta den mest synliga effekten av att en stad 
krymper. Ofta blir de ytor där det stått bostäder grönområden. 
En strategi är att ha en underhållsplan för rivningarna och på 
förväg bestämma vilka områden som ska rivas och vilka som ska 
vara kvar. På så sätt kan stadens planerare och politiker 
bestämma hur staden ska utvecklas. Strategin kallas även Urban 
Island. 

De-densification innebär att staden sprider ut de lediga ytorna 
för att minska tätheten. Denna metod har använts i USA. 
Medborgarna får chansen att vara med och påverka vad 
grönytorna kring deras hem ska användas till. 
 
Temporär användning av ytor som för tillfället inte används kan 
vara ett sätt att upprätthålla stabila fastighetsvärden för 
kvarvarande invånarna. De flesta program för provisoriska 
lösningar är dock i behov av statliga bidrag för att fungera. 
 
Skapandet av parker. Till exempel Duisburg-Nord Landscape 
Park som skapats i ett före detta industriområde. De gamla 
byggnaderna från stålindustrin har använts som element i 
parken och där det en gång var ett övergivet industriområde har 
det blivit en attraktion som människor åker till för att besöka. 
 
Nya arenor och symboliska byggnader byggs för att locka 
invånare och turister till staden. Bilbao är en modell för hur en 
stad kan omforma sig och bygga en industri runt en symbolisk 
byggnad (Guggenheimmuséet). 
 
Många kommuner och städer använder sig av marknadsföring 
som strategi för att få människor att upptäcka deras stad. Ett 
exempel på bra marknadsföring var New Yorks ”I love NY” 
kampanj under 1970-talet. Det är dock svårt att lyckas med 
marknadsföringskampanjer eftersom flera grupper måste känna 
igen sig i en bild som ges av staden. Dessutom är det ofta svårt 
att hitta något som är unikt för staden eller kommunen.   
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4. MYNDIGHETER, UTREDNINGAR OCH 
POLITISKA DOKUMENT 

4.1 Sveriges myndigheter och utredningar 
Hur ser de myndigheter i Sverige som behandlar bostadsbyggande 
och kommuner på stagnation? Ser de några trender bland 
kommunerna och har de några lösningar? Förutom de 
myndigheter jag tar upp här hanterar även Jordbruksverket 
landsbygdsutveckling. Jordbruksverket har hand om 
Landsbygdsprogrammet 2007-2013 som handlar om ekonomisk, 
ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden. 
Insatserna ska stärka landsbygdens konkurrenskraft genom att 
skapa möjligheter för de som bor och verkar på landsbygden 
(Jordbruksverket). 
 
 

4.1.1 Ansvarskommittén  
Ansvarskommitténs uppdrag var bland annat att utreda frågor 
om regional indelning och organisering. De kommuner som 
växer är koncentrerade till medelstora och stora närmarknader. 
Små regioners främsta handikapp är att närmarknaden bara i 
undantagsfall ger möjlighet till specialiserade verksamheter som 
inte finns där från början t.ex. malmfält och skidbackar 
(Ansvarskommittén 2006:30). Människors rörlighet har 
inneburit att lokala arbetsmarknader har vuxit och flätats in i 
varandra. Detta ställer krav på kommunen om ett större 
perspektiv för att kunna planera infrastruktur, kollektivtrafik 
och utbildning. Dagens län stämmer dåligt med de funktionella 
regioner som finns för regional utvecklingsplanering. Detta är 
särskilt påtagligt i storstadsregionerna, men skapar även 
problem i andra delar av landet (Ansvarskommittén 2007:180). 

Viktigt är att arbetsregionerna utgör byggstenar och att regionen 
så långt som möjligt avgränsas, så att medborgarna kan känna 
anknytning dit (Ansvarskommittén 2007:190).   
 
Ansvarskommittén tar upp att det länge har varit känt att små 
kommuner med ett vikande befolkningsunderlag har särskilda 
ekonomiska problem och för att få ekonomin att gå ihop är det 
nödvändigt att de successivt anpassar verksamheten till de 
minskade intäkterna. Dessutom har många små kommuner haft 
problem med tomma bostäder och tvingas lämna kapitaltillskott 
till kommunala bostadsbolagen för att täcka hyresförlusterna 
samt de nödvändiga omstruktureringsåtgärderna. Närmare 200 
kommuner har krympt under det senaste decenniet och det 
mesta talar för en fortsatt befolkningsminskning. Tillväxten 
koncentreras till storstadsområdena och möjligheterna att 
motverka detta med politiska medel är begränsade 
(Ansvarskommittén 2006:8).   
 
 

4.1.2 Boverket  
Boverket anser att översiktsplanen har en nyckelroll för att 
bidra till en positiv landsbygdsutveckling. Aktuella 
planeringsfrågor för kommunen som berör landsbygden är 
bland annat utpekandet av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-områden). LIS-områdena ger 
kommunerna möjlighet till att tillvarata strändernas 
attraktionskraft för att utveckla boende, verksamhet eller annan 
anläggning som bidrar till utveckling av landsbygden utan att det 
generella strandskyddet behöver följas (Boverket 2009).  
 
Boverket anser att kommunen behöver skapa koncept för 
boendekarriär på landsbygden som en del av den kommunala 
planeringen. Kommunikation, kollektivtrafik, bra vägar och 
bredband är viktiga punkter för att kunna utveckla företag och 
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boende på landsbygden. Ett alternativ skulle vara kollektivtrafik 
i anropsform ute på landsbygden för att kunna erbjuda lika bra 
service som för dem inne i staden (Boverket 2008:34). I mindre 
kommuner handlar det snarare om att anpassa 
lägenhetsbeståndet till de behov som finns än att bygga nytt. Ett 
av problemen är att lägenheter som är lediga inte är anpassade 
för en åldrande befolkning, eller att lägenheterna finns i 
områden utanför centralorten där servicen har försvunnit 
(Boverket 2011). 
 
Fritidsaktiviteter och upplevelseindustrin växer och idag lägger 
vi mycket pengar på våra fritidsaktiviteter som golfbanor och 
hästnäring. De som flyttar ut på landet väljer en annan inriktning 
på livet och söker förhöjd livskvalitet. Människor flyttar även ut 
permanent till sitt fritidshus efter pensioneringen (Boverket 
2008:20). Boverket ser att turismen efterfrågar nya upplevelser 
och genom byggandet av turistanläggningar kan det bli mer 
attraktivt att besöka platsen. Boverket anser att det är viktigt att 
kommunen i sin översiktsplan gör en bedömning var och hur 
turismen ska utvecklas så de kan ta tillvara på sin kommuns 
unika värden (Boverket 2009).  
 
 

4.1.3 Glesbygdsverket (har numera bytt namn till 
Tillväxtverket)  
För att minska sårbarheten hos enskilda kommuner har 
regionalpolitiken fått ett fokus på stora regioner. Konkurrensen 
mellan europeiska städer och regioner gör att 
arbetsmarknadens storlek är en viktig konkurrensfaktor när det 
gäller olika investeringar. Regionförstoring har kommit att bli 
framträdande i utvecklingsstrategier och regionförstoring ses 
som en avgörande faktor för regionens utveckling. För de 
mindre regionerna har det ofta handlat om bättre 

pendlingsmöjligheter för de boende så de kan nå större 
arbetsmarknader (Glesbygdsverket 2008b:5).  
Glesbygdsverket ser att många kommuner i Sverige har en 
negativ befolkningsutveckling och en åldrande befolkning, något 
som kan medföra problem att upprätthålla den service som finns 
i kommunen (Glesbygdsverket 2007a:5). Kommunerna arbetar 
med att öka befolkningen på lång sikt. De flesta arbetar med att 
öka befolkningen för att få en förbättrad åldersstruktur och att 
öka företagandet. (Glesbygdsverket 2007a:5).  
 
Glesbygdsverket anser att översiktsplanen ofta används som ett 
strategiskt planeringsdokument eftersom det har blivit allt 
viktigare för kommunen att profilera sig som en attraktiv plats 
för boende och arbete (Glesbygdsverket 2006:5). Det är ett 
problem att många kommuner inte har dagsaktuella planer. 
Många av översiktsplanerna är från 1990-1991 då det första 
kravet på obligatorisk översiktsplan kom. Glesbygdsverket anser 
generellt att översiktsplaner från 1988-1991 mest handlar om 
praktiska frågor som grundläggande mark- och 
vattenanvändning medan planerna efter 2000 är mer visionära 
och strategiska i sin karaktär (Glesbygdsverket 2006:7).  
 
Kommunerna upplever att de har små möjligheter att påverka 
den ekonomiska utvecklingen i kommunen som t.ex. att 
lanthandeln inte är lönsam och läggs ner. I ett flertal kommuner 
sägs att hästnäringen är en viktig del i framtidens 
landsbygdsutveckling. Dessutom har kommuner med en mer 
etablerad turistnäring ofta mer investeringsvilliga i landsbygden 
då den förväntas ge stora intäkter genom ökad turism, som 
exempelvis Härjedalen som har en etablerad fjällturism på 
vintern (Glesbygdsverket 2006:9). ”Sjönära” och ”strandnära” 
boende har blivit ett politiskt vapen för att locka inflyttare och 
fritidshusägare till kommunen (Glesbygdsverket 2006:20–21). 
 



27 
 

När Glesbygdsverket frågade kommuner vad de gjorde för att 
öka inflyttarantalet svarade de att de tar emot invandare, bygger 
generationsboenden samt försöker värva människor från andra 
länder som Holland, Tyskland, Norge och Danmark som 
fritidshusägare att bli permanentboende (Glesbygdsverket 
2007a:14). Glesbygdsverket tar upp att mäklarna i Värmland har 
arbetat aktivt för att etablera kontakter på den holländska 
marknaden, vilket har lett till att ca 150 fastigheter i Munkfors 
och Hagfors har sålts till holländare. En stor del av holländarna 
blir företagare inom turistbranschen. Holländarna kommer tack 
vare naturen, mentaliteten och de fördelaktiga priserna på hus 
jämfört med hemlandet. Men det har uppstått svårigheter när 
det gäller att få personnummer inom rimlig tid och information 
om skattesystemet, saker som är avgörande för att få igång en 
fungerande verksamhet i Sverige (Glesbygdsverket 2007a:42). 
 
Underifrånperspektivet betonas som viktigt i 
landsbygdsutveckling. Olika former av mindre bidrag som 
bygdepeng, investeringsstöd och kommunalt utvecklingsstöd är 
viktiga eftersom de lokala grupperna kan arbeta med lokala 
utvecklingsplaner och skapa en långsiktighet och kontinuitet i 
bygden om vad som ska satsas på (Glesbygdsverket 2008a:3). 
Glesbygdsverket anser att ett samarbete mellan lokala nivån och 
de offentliga aktörerna ska ge en livskraftig landsbygd 
(Glesbygdsverket 2008a:4).  
 
Markandsföring av kommunen är den aktivitet som nästan alla 
kommuner ägnar sig åt och det mesta är allmänriktade 
kampanjer som i många fall är så generella att de kan gälla för 
många kommuner och med allmänna argument som attraktiv 
livsmiljö (Glesbygdsverket 2997a:6). Det som skiljer Sverige och 
andra länder är att Sverige vill locka till sig nya invånare och inte 
bara tillfälliga besök och investerare (Glesbygdsverket 
2007a:14). De argument som framförs i marknadsföringen är 
ofta relaterade till naturgivna förutsättningar, arbete och 

utbildning samt relaterade till boende, fritid och rekreation. 
Argumenten brukar handla om allt positivt som kommunen har 
att erbjuda för att få folk att flytta dit. Glesbygdsverkets 
undersökning visar att satsningarna på marknadsföring har gett 
små eller avsaknad av resultat (Glesbygdsverket 2007a:44). 
Argument som framförs är bland annat; unik boendemiljö, 
närhet till vatten och natur, lagom stor kommun, storstadsnära 
med egen identitet samt att boendet på landsbygden kan 
kombineras med arbete och utbildning (Glesbygdsverket 
2007a:53). 
 
 
 

4.2 Översiktsplanen som strategiskt dokument 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och 
stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden 
samt hur den byggda miljön ska kunna utvecklas och bevaras. 
Därför är det viktigt att koppla näringslivs- och 
utvecklingsfrågorna till översiktsplanen. Översiktsplanen är ett 
politiskt måldokument över kommunens utveckling, men den är 
inte juridiskt bindande.  Översiktsplanen ska aktualitets prövas 
minst en gång under varje mandatperiod (Boverket 2009:5,19) 
Översiktsplanen är också en plattform för kommunens 
medverkan i den regionala utvecklings- och 
transportplaneringen. Översiktsplanen ska redovisa hur 
kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, 
planer och program samt områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (Boverket 2012b). 
 
Boverket anser att den kommunala situationen avgör i vilka 
frågor översiktsplanen ska ha sin tyngdpunkt och utmaningen 
ligger i att prioritera rätt frågor. Kommunen ska ta ledningen 
och ange villkoren för den fysiska planeringen, något som blir 
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viktigt då ekonomiska förslag och idéer i planeringen alltmer 
kommer från privata exploatörer och näringslivet. Kommunens 
beslut om mark- och vattenanvändning är också en avgörande 
betydelse för hur kommunen ska nytta sina resurser när det 
gäller välfärd och tjänster. Om kommunen har en splittrad 
samhällsstruktur blir det svårare att ordna bra kollektivtrafik 
eller tillgång till närservice som skolor, daghem och 
livsmedelsbutik (Boverket 2009:5-7) Att i översiktsplanen lyfta 
fram en tydlig, framåtsyftande bild av vad kommunen har för 
kvaliteter, kan i sig vara både god markandsföring och ge 
samordning mellan olika sektorer (Boverket 2012c). 
 
Boverket ser att behovet av samordning och samverkan blir allt 
större. Regional fysisk planering förekommer idag endast i 
begränsad utsträckning i Sverige. Regionerna byggs upp av 
kommuner och beroendet mellan dem ökar eftersom världen 
präglas av en globaliserad ekonomi. Kopplingen mellan frågor 
om ekonomisk utveckling och fysisk planering behöver 
utvecklas och stärkas. Planeringsunderlagen som 
översiktsplanen kan med fördel belysa läget i hela eller delar av 
regionen. Konsekvenser av planförslag upphör inte vid 
kommungränsen. Många planeringsfrågor får mellankommunala 
och regionala avtryck, detta kan synliggöras i översiktsplanen. 
Allt fler kommuner inser betydelsen av att samverka över 
gränserna. I långsiktiga samarbeten kan regionens attraktivitet 
och konkurrenskraft höjas. För att kunna hantera nationella mål 
och kunna planera för hållbar utveckling krävs att regionala 
ställningstaganden kan få genomslag i kommunernas planering 
(Boverket 2009:15). 
 
 
 
 
 
 

4.3 Sammanfattning  
Ansvarskommittén anser att regionplanen inte kan vara 
bindande eftersom det skulle vara ett hot mot kommunens 
planmonopol. Små kommuner med vikande befolkningsunderlag 
har särskilda ekonomiska problem och det är viktigt att 
kommunerna anpassar verksamheten till de minskade 
intäkterna.  
 
Boverket anser att Landsbygdsutveckling i strandnäraläge ger 
kommunerna en möjlighet att skapa ett attraktivt boende. 
Fritidsaktiviteter som golf och hästnäring gör att folk flyttar ut 
på landet eller flyttar ut permanent till sin fritidsstuga. Ett 
problem är att de lägenheter som finns lediga i kommunen ofta 
inte är anpassade till de som vill flytta, till exempel äldre som vill 
flytta in till centralorten från villan.  
 
Glesbygdsverket ser att regionförstoring har blivit en 
framträdande utvecklingsstrategi och regionförstoring är en 
avgörande faktor för regionens utveckling. Det ska ge 
möjligheter till ökad pendling. Glesbygdsverket ser att 
marknadsföring är vanligt bland kommunerna för att försöka 
locka invånare. Kommunerna fortsätter med marknadsföringen 
även om de inte ser någon synbar effekt av marknadsföringen.  
 
Översiktsplanen är det strategiska dokument där kommunen 
beslutar om den framtida mark- och vattenanvändningen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men vägledande vid 
till exempel nyetableringar. Översiktsplanen ska aktualitets 
prövas minst en gång varje mandatperiod. 
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5. RESULTAT 
I resultatet kommer först kommunernas nulägesanalys att 
redovisas. Därefter redovisas kommunernas olika strategier och 
idéer för hur de skulle kunna vända stagnationen.  
 
De kommuner i Värmland som är med i analysen är: Arvika, Eda, 
Forshaga, Grums, Hagfors, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, 
Sunne, Torsby, Årjäng. Värmland har haft många sysselsatta inom 
tillverknings- och skogsindustrin samt inom offentlig verksamhet. 
Besparingskrav och rationaliseringar har gjort att jobb gått 
förlorade och invånarna har flyttat någon annanstans.  
 
 

  
Värmlands placering i Sverige 
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5.1 Nuläget 

5.1.1 Vilken omvärldsbild har kommunen i sin 
översiktsplan? 
Alla kommunerna förutom Munkfors har placerat sin kommun i 
förhållande till grannkommuner samt kommunens läge i 
Värmland. Hagfors nämner Munkfors som den kommun som 
Hagfors idag har ett betydande samarbete med inom olika 
områden (Hagfors 2000f:4, Kil 2010:12,16, Storfors 2012:16, 
Sunne 2011:5, Torsby 2011:8, Årjäng 2008:6). 
 
Forshaga, Grums och Kristinehamn tar upp Karlstadsregionen 
som en viktig punkt (Forshaga 2010:16, Grums 2010:4, 
Kristinehamn 2006a:3). Storfors tar upp att vägavståndet är 70 
kilometer till Karlstad och 75 kilometer till Örebro, vilket 
innebär att inom dessa avstånd har Storfors tillgänglighet till två 
universitet och två flygplatser (Storfors 2012:16). 
 
Många av kommunerna talar om hur kommunens geografiska 
läge är i förhållande till Norge (och speciellt Oslo). (Kil 
2010:12,16, Sunne 2011:5, Torsby 2011:8, Årjäng 2008:6). 
Arvika anser att Värmland måste dra mer nytta av att vara 
beläget mellan Stockholm och Oslo. Sunne påpekar att 
kommunikationerna till Oslo är dåliga, något som gör att 
kommunen har svårt att ta fördel av närheten (Arvika 2007:7, 
Sunne 2011:5). 
 
Några av kommunerna tar även upp Värmlands centrala läge 
mitt i Skandinavien. Närheten till Norge är viktig (Hagfors 
2000f:4). Även Arvika och Eda tar upp kommunens läge från ett 
EU-perspektiv och att kommunen finns längs den Nordiska 
Triangel Oslo-Karlstad-Stockholm (Arvika 2007:7, Eda 1999:9).    
 
 

5.1.2 Vad har kommunen gjort för konsekvensanalys 
av den egna orten i översiktsplanen? 
De flesta av kommunerna har gjort en konsekvensanalys av den 
egna orten. Konsekvensanalyserna behandlar främst 
arbetssituationen samt befolkningsminskningen i kommunen. 
Analysen tar också upp vad som är viktigt för orten i framtiden. I 
konsekvensanalysen tar kommunerna även upp begränsningar 
som att de inte har möjlighet att erbjuda högre studier eller 
kvalificerade arbeten och därför kommer att vara beroende av 
en större kommun som invånarna kan arbetspendla till (Arvika 
2007:6, Hagfors 2000c:4, Eda 1999:10, Forshaga 2010:9, Grums, 
2010:6, Kil 2010:12, Kristinehamn 2006a:16, Storfors 2012:16, 
Årjäng 2008:5, Torsby 2011:17).  
 
Sunne och Munkfors är de kommuner som inte har gjort någon 
konsekvensanalys av den egna kommunen. Sunne funderar ändå 
över hur Sunne står sig befolkningsmässigt till sina 
grannkommuner och kommer fram till att Arvika är större 
befolkningsmässigt, men att de andra har färre invånare än 
Sunne (Sunne 2011:3). Sunne redovisar inte sin 
konsekvensanalys lika tydligt som de andra kommunerna.  
 
 

5.1.3 Befolkningsutveckling  
Gemensamt för de studerade kommunerna är att alla har haft en 
minskande befolkning de senaste åren. I Hagfors minskade 
befolkningen med nära en procent per år. Stort 
födelseunderskott i kommunen har medfört att befolkningen 
förmodligen kommer att fortsätta minska kraftigt i framtiden 
(Hagfors 2000c:5). Storfors minskade med 30 personer årligen 
(Storfors 2012:16). Kristinehamn hade en stor minskning av 
befolkningen mellan 1994-2001. Kommunen kopplar 
befolkningsminskningen till minskad sysselsättningen inom 
kommunen då omstruktureringar i tillverkningsindustrin och 
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rationaliseringen inom vård och omsorg gjorde att folk förlorade 
jobbet och behövde flytta. Statistiska centralbyrån gör en 
bedömning i prognosen att Kristinehamns befolkning kommer 
att minska med sex procent fram till år 2020. Kommunens 
befolkningsminskning kommer leda till svårigheter att 
upprätthålla kommunal service på grund mindre 
skatteinkomster (Kristinehamn 2006a:15). 
 
Sunne och Torsby ser att invånarantalet ökar inne i staden och 
att det är på landsbygden som befolkningsminskningen sker. I 
Torsby är de minskade barnkullarna det största problemet till 
krympningen, inte att invånarna flyttar ifrån kommunen (Sunne 
2011:27, Torsby 2011:6). Kil ser däremot att avfolkningen av 
landsbygden har upphört och att folk har valt att bosätta sig där 
igen. Befolkningsminskningen i Kil beror på att fler flyttar ut från 
kommunen än vad som flyttar in (Kil 2010:12). Även i Årjäng 
sker befolkningsändringarna till största del på grund av att 
invånarna flyttar till Karlstad eller Norge. Befolkningsminskning 
sker både i tätorter och på landsbygd. Det är ett problem 
eftersom att förutsättningen för att ha en hög service i områdena 
hänger samman med befolkningsunderlag och 
upptagningsområde (Forshaga 2010:9, Årjäng 2008:5).  
 
Att antalet invånare minskar innebär det inte att alla 
befolkningsgrupper minskar likvärdigt. Andelen äldre i 
kommunen väntas öka, samtidigt som andelen barnfamiljer är 
lägre än riksgenomsnittet (Arvika 2007:5, Grums 2010:5-6). I 
Hagfors ökar antalet över 85 år speciellt i tätorterna vilket kan 
bero på att gamla människor flyttar in på ålderdoms och 
serviceboenden (Hagfors 2000c:5). 
 
 
 

5.2 Samarbete mellan kommuner 

5.2.1 Region  
Det är regeringen som formulerar de övergripande målen för 
den regionala näringspolitiken. Varje region ska ha en hållbar 
ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler och växande företag 
samt öka sysselsättningen. För att uppnå det behöver Värmland 
ett mer konkurrenskraftigt näringsliv och fler kontakter med 
omvärlden (Hagfors 2000a:9). Regionala tillväxtavtal är initiativ 
från regeringen och syftet är att kommuner och län ska komma 
med förslag för utveckling för regionerna (Hagfors 2000b:4). 
 
Kristinehamn ser att den starka regionen kanske kommer att 
kräva ingrepp i det kommunala självstyret 
(Kristinehamn2006b:6). Under senare tid har regionbegreppet 
allt mer förknippats med funktionella regioner som inte alltid 
överensstämmer med administrativa gränser. En funktionell 
region kan vara ett kustavsnitt eller orter som ligger i anslutning 
till en järnväg. En ort som ingår i flera funktionella regioner med 
olika karaktärer är ofta en robust ort med ett näringsliv som 
utmärks av påtaglig mångsidighet och flexibilitet. Därför ska 
Kristinehamn sträva efter att ingå i fler funktionella regioner 
(Kristinehamn 2006a:2).  
 
 
Region Värmland och världen 
Tillväxtkorridoren Oslo-Karlstad-Stockholm är ett samarbete 
mellan bland annat Region Värmland samt berörda 
fylkeskommuner i Norge. Det övergripande målet är att skapa en 
regionförstoring som sträcker sig över landsgränsen (Arvika 
2007:7, Eda 1999:5, Hagfors 2000b:5). EU-programmet Interreg 
Sverige-Norge är en del av ett samarbete som ska stärka 
samarbetet över gränserna i EU och i angränsande länder. Det 
ska ske genom satsning på infrastruktur och undanröjande av 
gränshinder (Torsby 2011:9). Arvika deltar tillsammans med 
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svenska och norska kommuner inom ARKO-samarbetet för att 
förbättra de överskridande kommunikationerna (Arvika 
2007:8). ESPD är det regionala utvecklingsperspektivet inom EU 
som bland annat arbetar för hållbar miljö, ekonomisk tillväxt för 
alla regioner (Forshaga 2010:17). Eda ser en möjlighet att 
utveckla daglighandlen i Eda med tanke på ”Norgehandeln”. 
Generellt sett är regionen Karlstad - Oslo viktig och Edas mål är 
att kommuninvånarna ska kunna verka inom regionen dagligen 
(Eda 1999:4-5). Hagfors ser att en värmländsk region kan 
sträcka sig in i angränsande län eller in till Norge i framtiden 
(Hagfors 2000b:4). 
 
 
Region Värmland 
”Värmland växer – och känner inga gränser” är det regionala 
utvecklingsprogrammet för år 2009-2013. I 
utvecklingsprogrammet poängteras att kunskap och kompetens 
är grunden för en hållbar tillväxt och det gäller att bygga ihop 
Värmland med världen. Genom att skapa en bättre tillgänglighet 
och en friskare region som många vill bo i och flytta till ska 
Värmland växa (Forshaga 2010:17, Grums 2010:4, Kil 2010:15, 
Storfors 2012:21,Torsby 2011:15,21, Årjäng 2008:3). Visionen 
är att befolkningen ska öka till 300 000 invånare i Värmlands 
län. För att uppnå det övergripande mål för regionala 
näringspolitiken behöver Värmland ett mer konkurrenskraftigt 
näringsliv. Grums ser att det kommer bli en utmaning för den 
enskilda kommunen att erbjuda den livs- och boendemiljö som 
ska vara konkurrenskraftig på den förstorade bostads- och 
arbetsmarknad som Region Värmland bildar (Hagfors 2000e:6, 
Grums 2010:4). Den enda av kommunerna som inte nämner 
något om region eller regionförstoring i sin översiktsplan är 
Munkfors. 
 
Det är ”Visit Värmland” som har ansvaret för markandsföring 
och samordning av turismnäringen i Värmlands region samt att 

utveckla varumärket Värmland (Torsby 2011:9). Värmlands 
turistråd har en övergripande målformulering för turismen i 
länet och ska skapa en hållbar utveckling av attraktioner som 
grundar sig på Värmlands regionala särart och identitet. Genom 
de attraktionerna ska regionen locka fler nationella och 
internationella besökare. För att nå målet har Värmlands 
turistråd utarbetat ett antal riktlinjer. Enligt riktlinjerna är det 
viktigt med samordning och samarbete för att utveckla befintliga 
produkter och ha en gemensam markandsföring av Värmland 
(Hagfors 2000a:27). 
 
Ett exempel på samarbetsprojekt på regional nivå är 
Värmlandstrafik AB som står för kollektivtrafiken i Värmlands 
län och ägs gemensamt av kommunerna i Värmland samt 
Värmlands landsting (Forshaga 2010:17, Grums 2010:4, Kil 
2010:15, Storfors 2012:21,Torsby 2011:15,21, Årjäng 2008:3). 
 
Karlstad är regioncentrum i Region Värmland och har en väl 
utbyggd infrastruktur. Kils kommun ligger inom Karlstad-
området och är beroende av kommunikationsmöjligheterna 
inom regionen (Kil 2010:15). I det regionala tillväxtprogrammet 
tas varje kommuns enskilda tillgångar upp t.ex. besöksnäring 
och pendlingsmöjligheter samt näringslivsstrategier för de olika 
områdena (Arvika 2007:7, Sunne 2011:3). Det regionala 
tillväxtprogrammet konstaterar att kommunikationerna måste 
förbättras, både kollektivtrafiken och vägnätet. För att få bra och 
effektiva kommunikationer krävs långsiktig planering och 
samarbete på både regional och nationell nivå (Hagfors 2000b:5, 
Storfors 2012:21). 
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5.2.2 Mellankommunala samarbeten  
Många av kommunerna pekar på att det är nödvändigt med 
samarbete mellan kommunerna eftersom att den geografiska 
kommungränsen inte alltid är den naturliga gränsen för 
kommunikationer och naturen. Genom att samarbeta skulle 
kommunerna kunna bli mer effektiva.  Områden som skulle 
kunna vara tänkbara för mellankommunala samarbeten är till 
exempel områden med höga naturvärden, sjöar, 
kommunikationer och teknisk försörjning (Arvika 2007:7, Eda 
1999:47, Forshaga 2010:12, Kil 2010:14, Kristinehamn 2006b:6, 
Storfors 2012:21). Grums tar upp att som enskild kommun har 
Grums allt för begränsade förutsättningar och genom att 
samarbeta med andra kommuner kan de få nya möjligheter 
(Grums 2010:4). Munkfors nämner inte något om 
mellankommunala samarbeten i sina översiktsplaner. Årjäng 
nämner att samverkan sker med angränsande kommuner, men 
inte hur det går till (Årjäng 2008:3). 
 
Hagfors ser Värmland som en hand med utspärrade fingrar. 
Längs fingrarna finns det ett bra samarbete och fingrarna 
kopplas i ihop vid Vänerns strand där det finns förbindelser till 
större städer som Göteborg, Stockholm och Oslo. Hagfors anser 
att det måste ske bättre samarbete mellan fingrarna för att ge 
kommunerna större utbyte och försöka häva tendenserna till att 
länets nordligaste delar avfolkas (Hagfors 2000b:5). 
 
Kristinehamns kommun ser att kommunerna i ökad omfattning 
söker samarbete med andra kommuner för att driva 
gemensamma frågor eller lösa gemensamma problem. En orsak 
är förmodligen den minskade offentliga ekonomin under 1990-
talet men också att teknikutveckling ger möjlighet till samverkan 
i olika former (Kristinehamn 2006b:6). Forshaga ser att även 
om mellankommunala frågor i stor utsträckning handlar om att 
nå gemensamma mål finns det ett inslag av konkurrens och 

 
 
motstående intressen bland kommunerna i frågor som 
bostadsmarknaden och handelsetableringar (Forshaga 
2010:23).  
 
Det är viktigt att underlätta samarbetet inom näringslivet med 
avsikt att kommunerna ska kunna skapa tillväxt i sina respektive 
kommuner. Några kommuner i Karlstadsregionen har tagit fram 
en gemensam policy om nya etableringar av företag och kluster 
(Forshaga 2010:16). Hagfors och Munkfors har samarbete 
inom flera olika områden för att skapa förutsättningar för 
utveckling av näringsliv och arbetstillfällen inom kommunerna 
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(Hagfors 2000a:8). Munkfors och Forshaga har en gemensam 
nämnd och förvaltning för miljö och byggnadsfrågor (Forshaga 
2010:23). Forshaga ser att samverkan mellan olika kommuner 
kommer att öka i framtiden och att fler samverkansområden bör 
diskuteras, bland annat samarbete inom IT-området (Forshaga 
2010:25, Kil 2010:15). 
 
Andra områden där det sker mellankommunala samarbeten är 
bland annat vattenförsörjningen i Forshaga som har sin 
vattentäkt i sjön Visten, något som kräver speciellt 
hänsynstagande från Kil och Sunnes sida när de ska göra 
nyetableringar i närheten av sjön (Forshaga 2010:23, Kil 
2010:15, Sunne 2001:64). Samarbete sker också mellan berörda 
kommuner för att utreda översvämningsproblematiken som 
finns i Byälven (Arvika 2007:7). Idag finns ett samarbete mellan 
landstinget och kommuner för att bland annat utveckla 
demensvården. Sjukhuset i Torsby är det sjukhus som används 
av kommuninvånarna i närliggande kommuner (Eda 1999:14, 
Torsby 2011:8). Hagfors, Torsby och Sunne ser goda 
möjligheter för att samarbeta kring turism och gymnasieskola 
(Hagfors 2000b:5). Bergslagens räddningstjänst och 
hamnverksamheten i Vänern med samtliga hamnar genom 
Vänernhamn AB är andra exempel (Kristinehamn 2006a:3, 
Storfors 2012:21). Satsning på turism och friluftsliv är viktiga 
frågor för alla kommunerna. Här finns flera samarbetsprojekt 
och liknande mål (Kristinehamn 2006a:3 Torsby 2011:8). 
 
Mellankommunala frågor för mark och vattenanvändning rör 
ofta kommunikationer. Genom att förbättra kommunikationer 
som vägar, järnvägar och bredband kan det tidsmässiga 
avståndet minska mellan kommunerna (Storfors 2012:11, Sunne 
2011:64). Utbyggnad av järnvägar är vanliga frågor t.ex. 
Vålbergsrakan mellan Karlstad och Grums samt 
Värmlandsbanan som går igenom Eda kommun (Eda 1999:34, 
Grums 2010:51). Kil är en knutpunkt i det svenska järnvägsnätet 

vilket gör att många av de mellankommunala frågorna handlar 
om kommunikationer och transporter (Kil 2010:15). Torsby tar 
upp att flera kommuner längs en planerad sträckning för en 
Europaväg 16 längs Bergen-Oslo-Gävle samarbetar för att få den 
förverkligad (Torsby 2011:9). 
 
 
 

5.2.3 Infrastruktur  
Redan i de övergripande målen pekas kommunikationerna ut 
som en mycket viktig tillväxtfaktor. Det är därför viktigt att 
översiktsplanen ger stöd åt utvecklingen av såväl vägnätet, 
järnvägen, sjöfarten och flygtrafiken. Arvika tar upp att 
omfattande studier, planering och utveckling av tåg, järnväg, 
kollektivtrafik och godstrafik pågår. Hagfors ser att det 
geografiskt centrala läget inte kan utnyttjas till fullo på grund av 
flaskhalsarna i infrastrukturen (Arvika 2007:7-8, Hagfors 
2000b:5). Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen 
krävs för att Forshaga ska kunna utvecklas som kommun. Bättre 
kommunikationer innebär en större arbetsmarknad, samt 
tillgång till ett större utbud av service, kultur och handel. 
(Forshaga 2010:52) Bättre och snabbare kommunikationer 
bidrar även till regionens utvidgning samt att göra de enskilda 
kommunerna mer attraktiva (Kil 2010:53). 
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Väg 
Eda anser att kommunikationerna mot Norge måste bli bättre 
och utvecklas längs gränsen så kommunen kan utveckla ett 
bättre samarbete (Eda 1999:4). Riksväg 61 är idag en av de 
viktigaste förbindelserna mellan Sverige och Norge och vägens 
betydelse kommer att öka på grund av utbyggnad av Oslos 
flygplats Gardemoen. Riksväg 61 har särskild betydelse för 
regional och interregional trafik (Eda 1999:16, Kil 2010:47).  
 
Det geografiska läget är viktigt och Kristinehamn anser att de 
har ett bra strategiskt läge längs Värmlandsbanan vilket gör att 
kommunen har goda järnvägsförbindelser och läget vid E18 och 
riksväg 26 ger en möjlighet att utnyttja långväga expressbussar 
(Kristinehamn 2006a:45). Storfors ligger också riksväg 26 och 
anser att syftet med att långsiktigt trygga kommunikationerna är 
att skapa möjligheter till utveckling som kan bidra till 
regionutvidgning (Storfors 2012:6). Forshaga anser att för att 
det ska bli attraktivt för företag att etablera sig i Forshaga krävs 
förbättrad infrastrukturen i vägar, IT-satsningar och utveckla 
regional samverkan inom näringslivsområdet (Forshaga 

2010:32). I Forshaga dominerar bilen som transportmedel och 
Riksväg 62 som går från Karlstad längs Klarälven in i Norge är 
den viktigaste förbindelsen med Karlstad (Forshaga 2010:51). 
 
Ett bra vägnät på landsbygden skapar förutsättningar för att 
underlätta för boende och verksamheter utanför de stora 
tätorterna (Grums 2010:17). Genom sitt perifera läge i regionen 
samt den glesa bebyggelsestrukturen är Hagfors kommun 
beroende av en bra infrastruktur, speciellt för att 
arbetsmarknaden i kommunen (Hagfors 2000e:7,14).   
 
 
Järnväg 
Järnvägen är en viktig framgångsfaktor och en fortsatt positiv 
utveckling av järnvägstrafiken för person och godstrafiken är av 
strategisk betydelse (Arvika 2007:8). Värmlandsbana sträcker 
sig genom kommunen med trafik längs sträckan Stockholm-Oslo. 
Utredning pågår om det ska bli regionaltåg sträckan 
Kristinehamn-Oslo (Eda 1999:16). Grums anser att järnvägen är 
en viktig kommunikationslänk för fjärresor och pendling. Om en 
ny sträckning av järnvägen Vålbergs rakan blir av kommer 
restiden mellan Grums och Karlstad att förkortas, vilket kan leda 
till att fler pendlar med tåg (Grums 2010:17). Kils kommun är en 
järnvägsknutpunkt och genom kommunen sträcker sig fyra 
järnvägar och två större vägar som ligger till grund för 
kommunens fysiska struktur och utveckling. Flera av orterna är 
uppbyggda kring järnvägsstationer och det är därför viktigt för 
orternas fortlevnad och utveckling att järnvägen fortsätter att 
trafikeras. Genom att möjliggöra pendling med tåg bidrar 
kommunen även till en levande landsbygd (Kil 2010:46,53). 
Fryklandsbanan går från Kil till Torsby och trafikeras av person 
och godstrafik. Ett mål är att kunna köra persontågen med 
hastigheter upp till 110 km/h så att restiden till Karlstad ska 
kunna minska med 20 % (Sunne 2011:30, Torsby 2011:7). Den 
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regionala busstrafiken knyts samman med järnvägstrafiken i 
Sunne resecentrum (Sunne 2011:15). 
 
Flera av Värmlands kommuner fraktar allt gods på landsväg 
eftersom att järnvägen är nedlagd. Både Hagfors och Munkfors 
med sin tunga transportkrävande stålindustri har inte någon 
järnvägsförbindelse längre med övriga regionen. Banvallen till 
den nedlagda järnvägen finns till största del kvar och kommunen 
ser att i framtiden skulle det kunna göras en återuppbyggnad för 
att åter frakta gods på järnväg (Hagfors 2000e:7,14). Munkfors 
övervägande del av transporter till och från orten sker på 
landsvägen. Godstrafik skedde förr även på järnväg, men 
principbeslut om nedläggning av NKIJ banan tog och trots stora 
ansträngningar för att försöka rädda den lades järnvägen ner 
(Munkfors 1990:13–14). Riksväg 62 har stor betydelse för hela 
Klarälvens område, och särskilt stor betydelse för kommuner 
som Torsby och Hagfors längst i norr. Infrastrukturen är 
avgörande för att befolkningen ska kunna leva och utvecklas i 
norra Värmland. Eftersom järnvägen saknas i de norra delarna 
av Värmland och flottningen är nedlagd får vägen ökad betydelse 
för skogsnäringen, andra industrier samt turismen (Torsby 
2011:40). 
 
 
Flyg 
Hagfors anser att bra flygförbindelser är viktigt för kommunens 
fortsatta attraktivitet och näringslivets utveckling. Torsby 
samarbetar med Hagfors kommun i frågan och flygtrafiken är en 
mycket viktig del i de båda kommunernas infrastruktur. Varje 
vardagsmorgon och kväll går turer i båda riktningarna 
Stockholm Arlanda – Hagfors – Torsby (Hagfors 2000e:15, 
Torsby 2011:44). Torsby har även förhoppningar att kommunen 
i framtiden ska kunna flyga in besökande turister med charter 
(Torsby 2011:49).  
 

Kollektivtrafik  
Kollektivtrafiken i länet sköts av Värmlandstrafik AB på uppdrag 
av kommunerna och landstinget och ansvarar för den regionala 
kollektivtrafiken med buss och tåg. En väl fungerande 
kollektivtrafik är viktig för att hela kommunen ska få en positiv 
utveckling. För den lokala busstrafiken inom kommunen 
ansvarar respektive kommun (Arvika 2007:12, Forshaga 
2010:52, Grums 2010:15, Hagfors 2000e:12, Kristinehamn 
2006a:45). Ökade satsningar på kollektivtrafiken kommer alla 
befolkningsgrupper till godo. För att kollektivtrafiken ska anses 
ha goda kommunikationer behöver trafiken bland annat hög 
vägstandard, täta turer, låga priser och bra komfort. För att 
underlätta för resande för äldre och barnfamiljer är det viktigt 
att ta hänsyn till bänkar och god belysning. Problemet är att 
restiden ofta har svårt att konkurrera med bilen (Arvika 
2007:13, Eda 1999:17, Kil 2010:48,Torsby 2011:48).  
 
Många av kommunernas viktigaste busslinje är den som går till 
Karlstad (Arvika 2007:12, Forshaga 2010:52, Hagfors 2000e:12). 
Grums ligger i ett läge i Karlstadsregion som gör att det finns 
bra pendlingsförutsättningar och därigenom tillgång till en 
större arbetsmarknad utanför kommunen. För det enskilda 
hushållet ökar valmöjligheterna när pendlingsavståndet 
krymper. Det gör att det är lättare att ändra valet av bostadsort, 
arbetsplats (Grums 2010:7). Forshaga anser att 
samhällsplaneringen i kommunen ska ges en sådan inriktning 
som gynnar kollektivtrafik, framför allt när kommunen planerar 
ny bebyggelse (Forshaga 2010:51). Kollektivtrafiken ska erbjuda 
ett attraktivt trafikutbud som ska ge bättre möjligheter till 
arbetspendling. Trafiken ska samordnas i en eller flera 
knutpunkter där om och påstigning kan ske till andra färdsätt 
(Arvika 2007:14). 
 
Genom att tillgodose olika resebehov i kollektivtrafiken som 
arbetspendling, skolskjutsar och kvällsturer tar kommunen på 
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sig stora kostnader. Därför tvingas kommunen hela tiden väga 
anspråken mot underlaget. Vilken lönsamhet är möjlig och hur 
viktigt är det egentligen att tillgodose servicebehovet i 
kommunens alla delar? Stora delar av Grums saknar 
kollektivtrafik för arbetspendling och med kommunens rådande 
ekonomin ser inte ut som att Grums kommer att kunna ha 
linjetrafik på landsbygden (Grums 2010:52). I Kristinehamn är 
trafiken är i första hand anpassad till arbets- och skolresor 
(Kristinehamn 2006a:45). I Storfors finns det dels bussar som 
trafikerar huvudkommunikationerna samt sträckor i kommunen 
där det finns tillgång till anropsstyrd trafik med buss (Storfors 
2012:63). Även i Sunne och Torsby finns en anropsstyrd 
busslinje där det inte lönar sig att ha linjetrafik (Sunne 2011:30, 
Torsby 2011:48). I ett nätverk av tätorter och byar är ett 
välfungerande kollektivtrafiknät av stort värde och Årjäng ska 
undersöka möjligheten att förbättra kollektivtrafiken till byarna 
(Årjäng 2008:9). 
 
 
 

5.3 Platsspecifika idéer och strategier inom 
kommunen 

5.3.1 Befolkningsstrategi för framtiden 
Trots att kommunens befolkning minskar och förmodligen 
kommer att fortsätta göra det är målsättningen i översiktsplanen 
ofta att få en positiv befolkningsutveckling i kommunen. Ett 
exempel är Eda kommun som satsar på att vara över 9000 
invånare år 2000, trots att befolkningen 1998 var nere på 8783 
invånare vilket var den lägsta siffran sedan 
kommunsammanslagningen (Eda 1999:4,10). Även i Munkfors 
har kommunen satt upp befolkningsmål för år 2000 som skulle 
innebära att befolkningsantalet i kommunen växer, när 

befolkningsmängden istället fortsätter att minska (Munkfors 
1990:10). 
 
Eda ska satsa på att öka antalet invånare genom goda 
kommunikationer, expansivt näringsliv och ett bra boende med 
höga kvaliteter och närhet till orörd natur (Eda 1999:11). 
Hagfors anser att det är svårt att hindra utflyttningen eftersom 
det är nödvändigt för många ungdomar att söka sig till större 
orter för att få en bra utbildning. Däremot ska kommunen 
uppmuntra återflyttning när de är färdigutbildade (Hagfors 
2000c:6). Kristinehamn ser att samhällsutvecklingen kanske 
leder till att mönstret ändras och att vi får en återflyttning mot 
attraktiva småstäder och landsbygden. Därför ska kommunen 
anpassa sin verksamhet till det rådande läget med en minskad 
befolkning, men även planera för att snabbt kunna anpassa 
verksamheterna till en ökande befolkning (Kristinehamn 
2006b:7). 
 
Många av kommunerna satsar på att attrahera barnfamiljer till 
kommunen för att öka antalet invånare. Forshagas 
övergripande vision går ut på att Forshaga ska vara 
”Barnkommunen i Värmland” (Forshaga 2010:16). Kil ska satsa 
på att vara en familjevänlig och omhändertagande kommun som 
erbjuder det bästa boendealternativet för alla åldrar och den 
mest familjevänliga kommunen i regionen (Kil 2010:7). Torsby 
anser att även om prognosen visar fortsatt minskning av 
befolkningen ska kommunen inte okritiskt acceptera dem, 
istället ska den översiktliga planeringen utgå från att få en yngre 
befolkning och vända trenden.  Torsby vill också göra 
inpendlarna till kommuninvånare och på så sätt höja 
skattekraften i kommunen (Torsby 2011: 20,81). 
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5.3.2 Livsstil och attraktionskraft 
I Hagfors har Hagforshem AB bostäder som till största delen är 
byggda under 1960-1970 talen och tillhör miljonprogrammets 
storskaliga projekt. De brottas med samma problem som fleralet 
av bostadsföretag med dålig lönsamhet och många outhyrda 
lägenheter. Av de lägenheter som finns har få lägenheter 
attraktiva egenskaper, det förekommer social segregation och 
höga underhållskostnader. För att minska problemet med 
outhyrda lägenheter har Hagforshem AB byggt om två av husen 
till äldreboende och ett av husen till lägenheter. Under samma 
period har även 10 hus med 190 lägenheter rivits. Det finns 
beslut om rivning av ytterligare 138 lägenheter som skulle 
påbörjas vintern 2001. Den statliga bostadsdelegationen har 
sagt att förmodligen kommer det att behöva rivas ännu mer, 
men Hagforshem hoppas på att företagshotell och elevbostäder 
ska göra så att inte fler lägenheter ska behöva rivas. Hagforshem 
är obenägna att bygga nytt så länge outhyrda lägenheter finns, 
trots att det finns en viss efterfrågan av speciallägenheter 
(Hagfors 2000d:24).  
 
Även i Kristinehamn var utbudet av lägenheter större än 
efterfrågan. Någon efterfrågan på bostäder finns för närvarande 
inte och inom det kommunala bostadsbolaget har ungefär 800 
lägenheter rivits med tyngdpunkt på miljonprogramsområden. 
Därefter har balansen mellan utbud och efterfrågan jämnats ut 
något (Kristinehamn 2006b:19). I Storfors ledde 
bostadsöverskottet att kommunen byggde om husen till annan 
användning eller rev dem. Eftersom rivningarna skedde 
strategiskt skapades mervärden för omgivningen (Storfors 
2012:34). I Eda kommun finns det gott om tomma lägenheter 
och hus till salu. Eda Bostad AB har 750 lägenheter i Eda 
kommun, av dem är ca 170 lägenheter outhyrda. Eda kommun 
anser att det finns en bra beredskap att klara en ökad inflyttning 
av nya invånare efter att en marknadsföring av kommunen 
gjorts (Eda 1999:11).  

I Forshaga har det har byggts boende för äldre eftersom att det 
saknades sådana bostäder i kommunen (Forshaga 2010:26). 
Både Storfors och Årjäng ser att det finns en viss efterfrågan på 
nya bostäder med hög tillgänglighet. Det behövs bland annat 
serviceboende för äldre (Storfors 2012:34, Årjäng 2008:5). Trots 
att det finns ett dokumenterat behov av centralt belägna 
lägenheter i Torsby tätort har inga nya hyresrätter tillkommit 
sedan tidigt 90-tal (Torsby 2011:101–102).  
 
Det finns efterfrågan på bostäder som kommunen inte har i sina 
flerbostadsområden. Fler efterfrågar vattennäralägen 
(Kristinehamn 2006b:20). Goda boendemiljöer är ingen garanti 
för ökad inflyttning men en viktig del för att göra kommunen till 
en attraktiv plats att leva och verka på (Forshaga 2010:26). Kil 
ska skapa förutsättningar för att erbjuda det bästa 
boendealternativet för alla åldrar genom att tillhanda hålla ett 
tillräckligt stort byggklara tomter (Kil 2010:32,35). Ny 
bebyggelse bör lokaliseras i attraktiva lägen och i soligt 
vädersträck med närhet till friluftsområden. Attraktiva områden 
i kommunen som är lämpliga för bostäder ska pekas ut i 
översiktsplanen (Arvika 2007:11, Forshaga 2010:26, Torsby 
2011:12, Årjäng 2008:8). 
 
Genom ökad marknadsföring ska kommunen höja intresset för 
att exploatera redan befintliga planlagda områden och tomter 
(Forshaga 2010:29). Bristen på byggklara tomter får aldrig vara 
en orsak till att någon väljer att inte bosätta sig i kommunen. I 
varje tätort ska det finnas en planberedskap för bostäder (Grums 
2010:11). 
 
 
Landsbygd 
Ett tillräckligt befolkningsunderlag på landsbygden ger 
förutsättningar för service som skolor och kollektivtrafik samt 
motiverar åtaganden för att till exempel skapa bättre 
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infrastruktur. Flera av skolorna på landsbygden har ett vikande 
elevunderlag och ett sätt att motverka det är att bidra till 
attraktiva boendemiljöer som stärker området. Men 
landsbygdsboende ställer krav på kommunen eftersom ett 
boende som är spritt över stora ytor utan effektiva samband i 
form av vägar och transporter ger behov av service, 
kollektivtrafik och teknisk försörjning som kan vara kostsamma. 
Därför försöker många kommuner styra boendet till tätortsnära 
lägen (Arvika 2007:12, Hagfors 2000d:20). Landsbygden som en 
attraktiv plats att bo på är viktigt för Kil då landsbygden är en 
viktig del av kommunens karaktär. Landsbygdsutvecklingen ska 
främst ske längs de större kommunikationsstråken som 
järnvägarna, Riksväg 61 och Europaväg 45 (Kil 2010:36). Genom 
att etablera nya områden i närheten av kommunikationer och i 
områden som redan är bebyggda kan kommunen behålla och 
eventuellt öka nuvarande kommersiella närservice och 
dessutom utveckla ett attraktivt pendelboende (Hagfors 
2000d:7, Kil 2010:44). 
 
När kommunerna planerar för ny bebyggelse på landsbygden 
ska det i första hand ske inom befintliga tätortsområden och 
genom att bebyggelsen koncentreras. Kommunerna vill att 
nuvarande tätorts- och servicestruktur ska behållas och 
befintliga byar ska kunna kompletteras med ytterligare 
bostäder. Genom bra planberedskap ska kommunen kunna 
erbjuda olika tomter i natursköna lägen (Eda 1999:4, Munkfors 
1990:37, Storfors 2012:34, Hagfors 2000d:7, Sunne 2011:27). 
Utsikt över vatten, marklutning i sydligt väderstreck och närhet 
till orörd natur är attraktiva attribut som kommunen bör sträva 
efter när de planerar nya områden. Dessutom kan ökat boende i 
glesbygden ske genom att befintliga fritidshus används för 
åretruntboende. Kommunens målsättning är att underlätta 
byggande på landsbygden (Eda 1999:12). Forshaga ser att 
landsbygden erbjuder individuella valmöjligheter att de fina 
boendemiljöerna är kommunens starkaste kort. De som flyttar 

ut på landsbygden kan hitta unika möjligheter som spelar extra 
roll i val av boende som till exempel att skaffa en hästgård. 
Andra skäl som anges för att flytta ut till landsbygden är frihet, 
tystnaden och den rena miljön (Forshaga 2010:26, Grums 
2010:9, Hagfors 2000d:24). Att erbjuda boende på landet med 
tillfälle att ha egna djur ses som positivt och boende med 
hästhållning är vanligt förekommande. Grums ska utreda 
möjligheterna med ett samlat boende med hästhållning som 
tema, en ”hästby” (Grums 2010:48–49). 
 

 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)  
När kommunen utvecklar nya områden för bostäder vill 
kommunen kunna erbjuda attraktiva lägen och då gärna kunna 
erbjuda strandnära boende. Stränderna är viktiga för att bidra 
till en positiv samhällsutveckling för mindre kommuner. 
Fördjupade studier över vilka områden i kommunen som skulle 
kunna vara lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
kan avgöras genom en tematisk översiktsplan (Eda 1999:37–38, 
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Grums 2010:3,9 Torsby 2011:82). Storfors har gjort ett tillägg 
till översiktsplanen för LIS-områden och försökt hitta områden i 
anslutning till tätorten som skulle kunna vara attraktiva 
utvecklingsområden för bostadsbebyggelse. Exploateringen bör 
bidra till att stödja servicen på landsbygden (Storfors 2012:44). 
Årjäng har bra erfarenhet av strandnära bebyggelse (Årjäng 
2008:9). 
 
 
Fritidshusområden 
Kommunen ska underlätta och medverka till nybyggnad av 
fritidshus i attraktiva områden i kommunen (Hagfors 2000d:7). 
Det finns en stor efterfrågan på attraktiva och sjönära lägen för 
nybyggnation av fritidshus (Kil 2010:35). I Munkfors ser 
kommunen att den låga utbyggnadstakten av fritidshus kan ses 
som resultat av avsaknad av lämpliga områden planerade för 
fritidsbebyggelse. Klarälven och Randsjön är vattenområden 
som det kvar vara möjligt att få fritidsbebyggelse (Munkfors 
1990:38). I Forshaga och Sunne är fritidsbebyggelsen är 
utbredd och i flera fall tätortsnära (Forshaga 2010:29, Sunne 
2011:28). 
 
 

5.3.3 Grönområden 
I en svensk kontext är det inte grönområdena inne i staden som 
ska locka invånarna till att bosätta sig i gles- och 
landsbygdskommuner. Istället är det de stora 
rekreationsområdena som finns precis intill knutarna som är 
attraktiva i kommunerna. Tätortsnära skogar blir 
motsvarigheten till parker inne i större städer. Kommunerna tar 
upp skogs- och jordbruket som attraktiva egenskaper som ger 
karaktär till områden och är värdefullt för landskapsbilden (Eda 
1999: 25, Grums 2010:19).  Munkfors och Torsby inte nämner 
något specifikt utöver grönområdenas roll för turistnäringen. 

Kommunerna har flera grönområden i anslutning till tätorterna 
och i glesbygdsområden för friluftsliv och rekreation 
Tätortsnära skogar och motionsområden är viktigt för 
invånarna. Det finns ett behov av friluftsområden i närheten av 
tätorter. Vid planering ska de boendes samt allmänhetens 
tillgång till grönområden säkerställas (Hagfors 2000g:5, Arvika 
2007:22, Kristinehamn 2006a:30,Sunne 2011:28, Storfors 
2012:80, Årjäng 2008:28). I framtiden föreslår Forshaga att 
möjligheter skapas för utbyggnad av befintliga 
fritidsanläggningar och att vandringsleder och ridstigar 
utvecklas (Forshaga 2010:41). I Eda har kommunen planerat för 
en golfbana med 18 hål och tillhörande weekendlägenheter, 
vilket kommunen hoppas ska ge fler besökare (Eda 1999:32). 
Även Sunne hoppas på att deras golfbana ska attrahera fler 
besökare (Sunne 2011:4). 
 
 

5.3.4 Näringsliv 
Näringslivets utveckling har en avgörande betydelse för 
kommunens tillväxt. I Arvika är den viktigaste näringen 
tillverkningsindustrin. Det finns ett kluster av företag inom 
värme, kyla och ventilation samt en om fordonsrelaterad 
industri (Arvika 2007:5). I Eda dominerar ett par större företag 
inom industrin arbetsmarknaden, många av de företagen är 
direkt beroende av bilindustrin (Eda 1999:12). Företag inom 
stål- och verkstadsindustri spelar på flera håll en avgörande roll 
för sysselsättningen. Men sysselsättningen inom 
tillverkningsindustrin har minskat drastiskt de senaste tjugo 
åren på grund av effektivisering och branschomvandling. 
Stålindustrin visar också exempel på klusterbildning där det 
finns ett stort antal verkstäder och tjänsteleverantörer som är 
underleverantörer till Uddeholm Tooling (Hagfors 2000c:15, 
Storfors 2012:16).  
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Andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin i Värmland är högre 
jämfört med riket och tillverkningsindustrin dominerar den 
privata företagsamheten. Även andelen sysselsatta i jord- och 
skogsbruk är högre än i övriga landet. Näringslivet i 
kommunerna bygger till stor del på naturresurserna och med en 
stark tyngdpunkt i Karlstad finns många företag inom 
skogsindustrin. Skogen har en grundläggande funktion både för 
kommunen sysselsättning och ekonomi (Eda 1999:12, Hagfors 
2000c:7, Kil 2012:72, Kristinehamn 2006a:22, Munkfors 
1990:42, Sunne 2011:41 Storfors 2012:4). Kommunerna präglas 
av ett långvarigt skogsbruk och skogen är den viktigaste råvaran 
till kommunens och regionens dominerande industrier. 
Värmland är ett stort och betydelsefullt skogslän med mycket 
skog och lång tradition av skogsbruk (Grums 2010:38, 
Kristinehamn 2006a:22, Storfors 2012:50).  
 
Största arbetsgivaren är Hagfors kommun i Hagfors och Torsby 
kommun i Torsby.  Torsby ser att antalet platser inom offentliga 
förvaltningen minskat och fortsätter att göra så. (Hagfors 
2000c:8, Torsby 2011:6,19). I Kristinehamn är landstinget och 
kommunen stora arbetsgivare. Inom landstinget minskar 
personalstyrkan bland annat genom psykiatrins 
omstrukturering och nedläggning av akutsjukvården 
(Kristinehamn 2006a:22). Även i Munkfors är industrin största 
arbetsgivaren och därefter kommer offentlig förvaltning 
(Munkfors 1990:11).  
 
 
Arbetspendling 
Det sker en omfattande arbetspendling i regionen. Eftersom 
många av kommunerna har drabbats hårt av 
strukturomvandlingen inom industrin och effektiviseringen i 
både privat och offentlig sektor finns det inte längre arbeten till 
alla inom kommunen. Arbetspendling sker framförallt till 
Karlstad som är den största arbetsmarknaden i regionen. 

Arbetspendling sker också till grannkommunerna (Forshaga 
2010:10, Hagfors 2000c:9 Kil 2010:72). I Kristinehamn ser 
kommunen att förutom pendling till närliggande kommuner sker 
en del långväga pendling till storstadsområden som Stockholm, 
Göteborg och platser i utlandet (Kristinehamn 2006a:22). 
 
 
Utveckling 
Näringslivets utveckling har en avgörande inverkan på 
kommunens utveckling. Kommunen har begränsade möjligheter 
att genom egna beslut påverka eller styra sysselsättningens 
utveckling. Kommunens kvaliteter som boende och besöksort 
kan påverka näringslivets investeringar (Kristinehamn 2006b: 
18). Hagfors ser att sysselsättning och näringsliv är centrala 
frågor för kommunens överlevnad och utveckling. Ett mindre 
sårbart näringsliv med flera komponenter behöver utvecklas så 
kommunen inte är beroende av ett fåtal stora arbetsgivare 
(Hagfors 2000c:2). En viktig strategisk fråga de närmsta åren är 
att öka nyföretagandet med hjälp av ett nytt näringslivsprogram 
som tas fram i samverkan med näringslivet. Det kräver 
engagemang för att skapa bra förutsättningar för näringsliv. 
Grums vill upplevas som en kreativ och drivande kommun. 
Genom samverkan mellan utbildning och näringslivet ska 
Värmland bli en attraktiv plats för nya företagsetableringar 
(Grums 2010:3,6). 
 
Kommunen ska tillhandahålla planmässiga förutsättningar för 
att tillgodose nyetableringar och befintliga industriers och 
verksamheters expansionsbehov. Kommunerna ska satsa på att 
kunna erbjuda mark som är konkurrenskraftig för näringslivet. 
Tillgång till ett varierat utbud av etableringsmöjligheter, lediga 
tomter och lokaler gör en förutsättning för ett bra 
näringslivsklimat. Planberedskap är en förutsättning för att 
kunna erbjuda god tillgång på byggbar mark för verksamheter 
av olika slag (Arvika 2007:5, Eda 1999:4, Forshaga 2010:31, 
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Grums 2010:12, Hagfors 2000c:15, Kristinehamn 2006b:18, 
Storfors 2012:35, Torsby 2011:20, Årjäng 2008:6). 
 
Områden som av kommunerna anses som attraktiva för 
nyexploatering för företag ligger främst längst större vägar och 
befintlig industrimark. Oexploaterade områden längs riksväg 61 
bedöms vara attraktiva för nyetablering för företag. Att 
lokalisera för servicefunktioner och näringslivsverksamhet med 
anknytning till gränstrafiken på riksväg 61 (Arvika 2007:6, Eda 
1999:39). Lokalisering av verksamheter till riksväg 62 är särskilt 
intressant med hänsyn till både marknadsföring och 
tillgänglighet (Forshaga 2010:32). Munkfors ska locka företag 
genom att skapa nya industritomter i anslutning till området 
med avloppsreningsverk (Munkfors 1990:33). I Årjäng utreds 
områden längs E18 mellan Årjäng och Täckfors för 
näringsverksamheter (Årjäng 2008:7). 
 
Eda satsar på företag på landsbygden som ska ges 
utvecklingsmöjligheter (Eda 1999:4). I Årjäng satsar kommunen 
på utveckling genom att kommunen ska stödja enskilda 
personer eller företag som vill utveckla idéer eller pröva ny 
verksamhet (Årjäng 2008:6). Forshagas näringslivsstrategi 
innefattar att utveckla företagsklimatet, stödja kluster och skapa 
förutsättningar för nyetableringar (Forshaga 2010:16). Torsby 
har tagit fram flera planer för småindustri och för utvecklingen 
av Branäs-skidanläggning. Utbyggnadsmöjligheterna med dessa 
planer samt fortsatt planering för utvecklingen enligt 
kommunens mål och strategier ska vända trenden i 
befolkningstillväxt till först stabil och senare ge ökat antal 
boende i Torsby kommun (Torsby 2011:8).  
En minskad sysselsättning inom jordbruk och industri behöver 
kompenseras genom andra näringar. Eda kommun kompensera 
den minskade sysselsättningen genom utveckling av handel och 
service i kommunen. Genom att behålla servicen utanför 
tätorten anser Eda kommun att kommunen kan fortsätta ha en 

levande landsbygd (Eda 1999:13, Torsby 2011:20). Hästhållning 
är en ytmässigt stor verksamhet inom Grums kommun och är en 
del av kommunens karaktär som kan utvecklas som 
näringsverksamhet (Grums 2010:14). I Hagfors finns det 
numera en Call center-anläggning ”North Book” i Uddeholm som 
sköter biljettbokning för flygresor över hela världen, ett 
typexempel på hur tjänsteföretag kan etablera sig på landsorten 
och utföra tjänster via modern it-teknik (Hagfors 2000c:15). 
 
 
IT 
Utvecklingen av data och telekommunikation kommer att 
fortsätta och tillgången på IT blir allt viktigare i samhället. 
Speciellt viktigt blir IT på landbygden där tillgång till service är 
sämre än i tätorten (Arvika 2007:8, Storfors 2012:64). IT-
infrastrukturen har stor betydelse för möjligheterna till 
utveckling på landet. Tillgången till goda kommunikationer är en 
förutsättning för att kunna utveckla det lokala näringslivet inom 
kommunen samt att locka till sig nya företag och invånare 
(Torsby 2011:45). 
 
Eda kommun har en IT-strategi för hur IT inom kommunen kan 
förbättras (Eda 1999:18). Forshaga har som mål att förbättra IT-
kommunikationerna och verka för utbyggnad av det mobila 
bredbandet och bredbandsutbyggnad (Forshaga 2010:53-54). 
Som ett led i bredbandutbyggnaden samarbetar Hagfors, 
Munkfors, Sunne och Torsby med ett it-infrastrukturprogram 
(Hagfors 2000e:16, Sunne 2011:32). 
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5.3.5 Marknadsföring/turism 
Genom att satsa på evenemang och fortsätta arbetet med 
produktutveckling ska Arvika stärkas som besöksmål. Genom 
den fysiska planeringen ska kommunen möta besöksnäringens 
behov och skapa förutsättningar för att kunna öka 
besöksnäringen och skapa fler arbetstillfällen till exempel 
genom hotell och ny fritidsbebyggelse. Besöksnäringen har 
betydelse för sysselsättning och ekonomin (Arvika 2007:6). 
Grums ser också turismen som en framtidsbransch och 
tillväxtmotor (Grums 2010:7). 
 
 
Hur ska satsningen ske? 
Eda kommun ser att turismen är ett område som skulle kunna 
utvecklas, växa och förfinas. Under planperioden ska en 
turistkarta tas fram (Eda 1999:43). Det är av viktigt att hitta mål 
och startpunkter för turismen eftersom det underlättar när 
kommunen ska marknadsföra kommunens stora utbud av 
kultur, natur och upplevelsemiljöer (Grums 2010:7). Forshagas 
önskebild är att naturturismen har utvecklats till en 
internationellt konkurrenskraftig turistindustri (Forshaga 
2010:21). Bra semesterminnen från Forshaga höjer kommunens 
attraktionskraft och kan på sikt bidra till befolkningsutveckling. 
För att bli en mer långsiktigt hållbar destination bör Forshaga 
samarbeta med närliggande kommuner och övriga Värmland 
(Forshaga 2010:43). 
 
Turismens utveckling sker i samarbete med Munkfors kommun 
inom ramen för Hagfors/Munkforsregionutveckling. För att 
utveckla turismen behöver kommunen åstadkomma en effektiv 
samordning av information, marknadsföring som utbud av olika 
arrangemang och infrastruktur. Det gäller att marknadsföra på 
ett effektivt sätt för att turisterna ska se värdet och komma. 
Även om det varken finns förutsättningar eller önskan att 

utveckla massturism, finns det stora utvecklingsmöjligheter. 
(Hagfors 2000c:12-13). 
 
Värmlands turistråd arbetar med tematiska kampanjer som en 
strategi för att samordna och marknadsföra besöksnäringen som 
t.ex. vinterkampanjen och fiskekampanjen (Hagfors 2000c:14). 
Volymökning av besökare skapar ett bättre underlag för övriga 
verksamheter, service och infrastruktur. Volymökningen av 
turister ska ske genom att satsa på målgrupper, 
säsongsförlängning och satsning på ökat utbud både sommar 
och vinter. (Torsby 2011:23). Sunne har antagit en 
varumärkesplattform som ska vara vägledande för utveckling 
och kommunikation inom kommunen (Sunne 2011:5). 
 
De svagheter som finns för turismsatsningen i Värmland är att 
det är dyrt jämfört med andra semesterorter, samt att det saknas 
en god samordning inom turismen och många turister råkar ut 
för ett oprofessionellt mottagande (Hagfors 2000c:14). 
Turismen är känslig för väder och ekonomi, för att minska 
känsligheten är det viktigt att erbjuda olika typer av produkter 
och ha ett varierat kundunderlag. (Torsby 2011:22). 
 
 
Vilka är målgruppen? 
Grums ser att turistsäsongen på sommaren blir allt längre och 
ökningen av utländska fritidshusägare och fastboende från 
exempelvis Tyskland och Holland är tydlig.  Trängseln i Europa 
gör sig påmind och turisterna kommer till Värmland för att få 
njuta av avkoppling, tystnad och ro (Grums 2010:21). Vintertid 
består kundunderlaget huvudsakligen av turister från Sverige 
och då särskilt från Värmland och söderut. Tyskland är Sveriges 
största utlandsmarknad sommartid. Därefter kommer turisterna 
från Holland, Norge, Danmark. Nya målgrupper, 
säsongsförlängning satsning på utbud både sommar och vinter. 
(Hagfors 2000c:14, Torsby 2011:22-23). Grums ser att nya 
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familjesammansättningar kan kräva ett annorlunda turistande 
och nya målgrupper som Dinks (double income, no kids) och 
Whops (Wealthy, healthy older people) ökar. De målgrupperna 
är mer pålästa, krävande och vill uppleva så mycket som möjligt 
(Grums 2010:20). Volymökning av besökare skapar ett bättre 
underlag för övriga verksamheter, service och infrastruktur 
(Torsby 2011:22–23). 
 
 
Kommunikationer 
Utvecklingen av turismen påverkas även av tillgången till goda 
kommunikationer (Forshaga 2010:44). Eda kommuns läge nära 
Oslo gör att kommunen blir attraktiv ur turismsynpunkt. (Eda 
1999:5). När infrastrukturen byggs ut blir de tidsmässiga 
avstånden kortare. Grums ligger i korsningen E18/E45 och har 
därför ett bra infrastrukturläge för turismen (Grums 2010:20). 
Trafiken med turist- och fritidsbåtar ökar och bedöms ha goda 
utvecklingsmöjligheter i Arvika (Arvika 2007:8).  
 
 
Varför åker turisterna till Värmland?  
Vildmark och tillgängliga stränder är två av Värmlands viktigaste 
naturresurser när det gäller att locka hit besökare och nya 
invånare (Eda 1999:26, Kil 2010:68). Storslagen natur, vackra 
kulturmiljöer och de stora arealerna är viktiga för det rörliga 
friluftslivet (Arvika 2007:6, Forshaga 2010:43, Årjäng 2008:30). 
Vatten och skogen är lättillgängliga vilket är något som gör dem 
attraktiva för besökare (Eda 1999:5,Grums 2010:7). Naturen är 
den viktigaste förutsättningen för besöksnäringen och i samtliga 
tillväxtprogram uppmärksammas besöksnäringens potential. 
(Hagfors 2000c:12-13). Turismen bygger till stor del på de 
naturtillgångar som finns inom länet (Forshaga 2010:43). 
Året är indelat i en sommarsäsong och en vintersäsong. 
Sommartid är det naturen med fiske, kanotfärd och 
vandringsleder som lockar. Sommarsäsongen är uppbyggd runt 

natur och kulturupplevelser. Aktiviteter som jakt, fiske, älg- och 
bäversafari gör anspråk på stora ytor. Vintertid är turismen 
definierad av skidturismen. Den största anläggningen är Branäs i 
Torsby som har alpin skidåkning samt mindre längdåkning och 
skotersafari (Eda 1999:31, Sunne 2011:14, Torsby 2011:22-23).  
 
Årjängs profilområden är vandring, sportfiske, natur och kultur. 
Jakt och fiske är en väsentlig fritidsverksamhet i bygden som 
också har fått stort turistiskt värde. Båtsporten är omfattande i 
kommunen. (Årjäng 2008:30). Mark för rekreation och 
fritidsändamål ska säkerställas och kanot-, cykel- och 
vandringsleder ska marknadsföras (Eda 1999:5 Kristinehamn 
2006b:40). Munkfors erbjuder rika möjligheter till friluftsliv, 
båtsport och fiske. Inom kommunen saknas anläggningar av mer 
spektakulärt slag liknande sommarland eller handel (Munkfors 
1990:30). 
 
Sjösystemet i Bergslagskanalen är ett besöksmål för båtturister. 
Bergslagskanalen erbjuder aktiviteter året om som t.ex. 
långfärdsskridskor och isfiske och fiske och paddling sommartid 
(Storfors 2012:80). I strategiska utvecklingsnoder som till 
exempel slussarna ska utveckling som kan öka tillgängligheten 
samt stimulera friluftsliv och turism främjas (Storfors 2012:60).  
 
Klarälven har ett stort intresse som basområde för turism. 
Forshaga har satsa på fisketurismen under en längre tid. I 
samarbete med övriga kommuner ska Forshaga verka för att 
Karlstadsregionen blir en attraktiv turistdestination och stärka 
Klarälven som varumärke (Forshaga 2010:44, Munkfors 
1990:46). Sportfiske är ett profilområde som håller på att 
utvecklas, både i insjöarna samt i Klarälvens 
sportfiskeutveckling. Sportfisket är betydande för kommunerna 
(Hagfors 2000c:12-13, Kil 2010:67).   
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Kommunerna utreder även möjligheter till golfbanor som en 
anledning att locka turister (Munkfors 1990:34) Inom 
kommunen finns en golfbana och området kompletteras med 
övernattningsstugor och service (Årjäng 2008:30). Hagfors har 
startat ett projekt med ett rovdjurscenter i kommunen. 
Grundläggande tanke i projektet med rovdjurscentret är att det 
ska vara en sådan typ naturturism som tillämpas på många 
ställen i naturparkerna i USA och Afrika (Hagfors 2000g:13). 
Andra exempel på viktiga attraktioner som ska locka turister 
inom Hagfors kommun är: Svenska rallyt, skidbackar med 
liftsystem, rovdjurscenter, industri- och transportmuséet 
(Hagfors 2000c:14).  
 
Genom anknytningen till kända författare har Fryksdalen och 
särskilt Sunne kommun blivit välbekanta i litterära 
sammanhang. T.ex. Selma Lagerlöfs Gösta Bergling saga. Under 
40-50 talet byggdes Rottneros park ut för att motsvara 
herrgårdens roll i Gösta Berlings saga. Viktiga besöksmål i 
kommunen är Selma Lagerlöfs minnesgård Mårbacka och 
Rottneros herrgårdspark (Sunne 2011:4).  
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6. ANALYS 
Det är svårt att se tydliga strategier och lösningar för att 
motverka just stagnation i översiktsplanen, som till stor del 
istället innehåller visioner om önskad utveckling under 
planperioden. Till exempel vill kommunerna satsa på att 
näringslivet ska vara diversifierat för att inte vara beroende av 
några stora arbetsgivare. Det kan ses som en reaktion på att 
kommunerna råkat ut för befolkningsminskningar på grund av 
rationaliseringar inom industrin och att de vill undvika att det 
sker igen. Det kan också ses som en allmän strategi som alla 
kommuner strävar efter, oavsett om de krymper eller växer för 
att minska sårbarheten inom kommunen.  
 
Det är i många fall svårt för kommunerna själva att påverka 
situationen. Mycket beror på ekonomin och vilka livsstilar som 
är attraktiva. De ekonomiska förutsättningarna kan vara svåra 
för den enskilda kommunen att göra något åt. Däremot kan 
kommunen försöka erbjuda det boende och den service som är 
attraktiv för att passa den livsstil som många vill ha.   
 
 
 

6.1 Nulägesanalys  

6.1.1 Omvärlden  
De flesta av kommunerna ser vikten i att kunna placera sig i ett 
större sammanhang. Många av de mindre kommunerna klarar 
inte av att utbilda och hitta arbete till alla sina kommuninvånare. 
Många av kommunerna relaterar till omvärlden och försöker 
knyta samband för att säkra för framtiden men det är tveksamt 
om det kommer att vara framgångsrikt Kommunerna behöver en 
region och ett samband där de kan ta nytta av andra kommuner 

och växande städer. Men är det hållbart att kommunerna ska 
vara beroende av andra? 
 

6.1.2 Konsekvensanalys 
De flesta av de undersökta kommunerna hade gjort någon form 
av konsekvensanalys för den egna orten. I kommunernas 
diskussion om effekterna av arbetssituationen samt 
befolkningsminskningen dominerande.  Kommunerna består av 
gamla industriorter som förlorat befolkning när industrierna 
lagts ner eller rationaliserat tillverkningen. Eftersom 
befolkningsminskningen leder till att kommunerna får in mindre 
skattemedel blir det allt svårare för kommunen att få pengarna 
att räcka till och kommunen tvingas göra avvägningar vilka 
områden som ska satsas på. 
 
Sugrue tar upp exemplet Detroit där industri- och 
populationsminskningen har gjort att det inte längre finns de 
resurser inom staden som skulle behövas för den sociala 
infrastrukturen (Sugrue 2005:237). Staden har inte råd att 
behålla basservicen i områden och istället får de som har råd 
köpa tjänsterna privat. De fattiga får förlita sig på 
välgörenhetsorganisationer (Vogel 2005:462–464). Eftersom att 
vi i Sverige har kommunala skattejusteringar kommer de 
svenska kommunerna inte att hamna i exakt samma situation 
som städer i USA. Men vad är det som säger att Sveriges växande 
kommuner vill fortsätta att betala för de krympande 
kommunerna i framtiden? Eftersom att vi går mot en allt mer 
marknadsstyrd ekonomi kanske de växande kommunerna till 
slut inte vill betala. Hur ska de krympande kommunerna då klara 
sig? Ska alla krympande kommuner räddas till varje pris? 
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6.1.3 Befolkningsutveckling 
Kommunerna ser alla att de krymper och gemensamt för 
kommunerna är att alla har haft en befolkningsminskning de 
senaste åren. I framtidsvisionerna är målsättningen trots det 
ofta att få en positiv befolkningsutveckling till exempel Eda som 
satsar på att vara över 9000 invånare år 2000, trots att 
befolkningen 1998 var nere på 8783, den lägsta 
befolkningssiffran sedan kommunsammanslagningen. (Eda 
1999:4,10) Torsby tar upp att kommunen väljer att inte lita på 
befolkningsprognosen fullt ut eftersom att prognoserna ändå 
inte kan vara helt säkra och istället ska den översiktliga 
planeringen inriktas på en befolkningsökning med en yngre 
befolkning (Torsby 2011: 81). Kemper och Schnur tar upp att de 
invånare som byter bostadsort är huvudsakligen unga vuxna 
medan äldre människor inte är lika villiga att flytta på sig. 
Hoppet för många krympande städer är att unga människor och 
familjer med barn ska vilja flytta till orter med 
befolkningsminskning (Kemper & Schnur 2006:617–620). Det är 
viktigt att ha något som attraherar och kan locka invånarna att 
komma till kommunen. Problemet är att alla kommunerna vill 
marknadsföra sig som familjevänliga och barnvänliga vilket gör 
att ingen kommun sticker ut med sin marknadsföring.  
 
Delken ser att problemet är att i krympande städer finns ofta 
inga jobb för välutbildade, något som det svårt att göra karriär i 
en krympande stad. Sociala nätverk är viktigare än att det finns 
många lediga jobb när invånare väljer var de ska bosätta sig 
(Delken 2007:216–217). Alltså är Hagfors strategi om att låta 
kommuninvånarna åka iväg och utbilda sig, och sedan försöka 
locka tillbaka dem när de är klara ganska smart. Om Hagfors 
lyckas locka nya företag till orten eller kan lösa arbeten med 
hjälp av it-utbyggnaden som gör det möjligt att inte behöva 
arbeta från en fysisk plats kanske det kan locka utflyttade 
Hagforsbor att söka sig tillbaka till Hagfors och inte till t.ex. 
Karlstad. Eftersom de utflyttade Hagforsborna har anknytning 

till orten kanske det då väger tyngre än att det finns fler 
jobbmöjligheter i större städer. Alternativt kanske de jobbar 
några år i en större stad men vänder hem när det är dags att 
skaffa familj. 
 
 
 

6.2 Samarbete mellan kommuner 

6.2.1 Region 
Glesbygdsverket anser att regionförstoring har blivit en 
framträdande utvecklingsstrategi och regionförstoringen ses 
som en avgörande faktor för regionens utveckling. För mindre 
regioner handlar de ofta om bättre pendlingsmöjligheter för att 
de boende ska kunna nå större arbetsmarknader 
(Glesbygdsverket 2008b:5). Många av de värmländska 
kommunerna ser att för att kunna få en regionförstoring krävs 
att kommunikationerna blir bättre så att kommunerna kan 
utnyttja det geografiska läget. Regionen Karlstad - Oslo är viktigt 
för kommunerna. Bra kommunikationer är en viktig ingrediens i 
regionförstoring. Utan bra möjligheter att kunna ta sig mellan 
kommunerna spelar det ingen roll hur nära de ligger varandra. 
Det finns exempel som visar att bra kommunikationer inte löser 
alla problem. Den tyska staden Leinfelde ingår nu i Leinfelde-
Worbis tillsammans med åtta andra städer och kommuner med 
mål att stärka området ekonomiskt och infrastrukturen. Sedan 
staden fick en avfart från motorvägen har efterfrågan på de 
kommersiella tomterna ökat, men företagen har inte kommit 
tillbaka till regionen än och arbetslösheten är 19 % (Steglish 
2006:75). Alltså bör inte bättre kommunikationer vara en 
kommuns enda strategi för att motverka stagnationen. 
 
Bürkner tar upp att strategier förr till stor del gick ut på att 
landet ta hand om och förse de svagare delarna i landet med 
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stödåtgärder. Idag väljer många länder att satsa på de starka 
regionerna inom landet för att få det bästa resultatet globalt sett. 
Tanken är att satsa pengarna där de faktiskt bidrar till 
utveckling och stabilitet (Bürkner 2006:284). Eftersom 
Värmland förlorar invånare skulle det innebära att Sverige 
kanske ska satsa på storstadsregionerna istället och hoppas att 
Värmland klarar sig på de positiva effekterna. Alternativt skulle 
regionen kunna överväga att satsa på Karlstad som visar tillväxt 
och hoppas på att det ska få positiva effekter även på 
grannkommunerna.  
 
Region Värmland är en administrativ region. Kristinehamns 
kommun anser att en kommun som ingår i flera funktionella 
regioner med olika karaktärer ofta är en robust kommun med 
ett näringsliv som utmärks av påtaglig mångsidighet och 
flexibilitet. Därför ska Kristinehamn sträva efter att ingå i fler 
funktionella regioner (Kristinehamn 2006a:2). I framtiden 
kanske det blir konflikter mellan de funktionella regionerna och 
de administrativa regionerna. Ansvarskommittén anser att det 
är arbetsregionerna som ska utgöra byggstenar när nya regioner 
skapas och att det är viktigt att invånarna kan känna 
samhörighet med den regionen kommunen tillhör 
(Ansvarskommittén 2007:180,190). Innebär det att regionen för 
Värmland kommer att ändras? I ett framtida regionarbete 
kanske kommunerna på norska sidan tas med för att utveckla 
naturområden och infrastruktur? 
 
 

6.2.2 Mellankommunala samarbeten  
Många av kommunerna pekar på att det är nödvändigt att 
samarbeta eftersom att den geografiska kommungränsen inte 
alltid är den naturliga gränsen för att kunna få bättre effektivitet.  
Som enskild kommun är det allt för begränsade förutsättningar 
och genom att samarbeta med andra kommuner finns det fler 

möjligheter. De förutsättningar som var tillräckliga i gamla 
industrisamhällena är inte längre tillräckliga och det krävs nu 
andra typer av förutsättningar. Eftersom de krympande 
kommunerna har likartade förutsättningar har de likartade 
problem och då kan det vara en fördel att gå samman och 
gemensamt lösa problemen.  Är det en hållbar strategi?  
 
Forshaga kommun tar upp att även om mellankommunala frågor 
i stor utsträckning handlar om att nå gemensamma mål finns det 
ett inslag av konkurrens och motstående intressen bland 
kommunerna i frågor som bostadsmarknaden och 
handelsetableringar (Forshaga 2010:23). Det innebär kanske att 
det är svårare att komma överens när det blir konkret. När det 
är dags att bestämma vilken kommun som ska få det nya 
köpcentrumet eller var det ska byggas nya bostäder är det 
kanske inte lika enkelt att samarbeta som när alla kommuner 
jobbade för att få dit handelsetableringen till länet. 
 
 

6.2.3 Infrastruktur 
Bra infrastruktur är viktig för krympande städer och nämns som 
en självklarhet om kommunen ska kunna utvecklas. Det ger 
förutsättningar för arbetspendling till större orter samt att gör 
att orten kan vara intressant för nya företag att etablera sig i. 
Forshaga anser att bättre kommunikationer innebär en större 
arbetsmarknad, samt tillgång till ett större utbud av service, 
kultur och handel. (Forshaga 2010:52) Bättre och snabbare 
kommunikationer bidrar även till regionens utvidgning samt att 
göra kommunen mer attraktiv (Kil 2010:53). 
 
I Forshaga dominerar bilen som transportmedel och Riksväg 62 
som går från Karlstad längs Klarälven in i Norge är den 
viktigaste förbindelsen med Karlstad (Forshaga 2010:51). Ett 
bra vägnät på landsbygden skapar förutsättningar för att 
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underlätta för boende och verksamheter utanför de stora 
tätorterna (Grums 2010:17). Genom sitt perifera läge i regionen 
samt den glesa bebyggelsestrukturen är Hagfors kommun 
beroende av en bra infrastruktur, speciellt för arbetsmarknaden 
(Hagfors 2000e:7,14).  Bürkner anser att en minskad befolkning 
i en region innebär att det blir ett mindre behov av skola, 
sjukhus och annan offentlig service. De servicefunktioner som 
finns kvar får allt större upptagningsområden och blir mer 
svårtillgängliga för vissa delar av befolkningen. 
Underutnyttjandet av kollektivtrafik gör att kostnaderna per 
person höjs och graden av service minskar samt att 
underhållsbudgeten reduceras (Bürkner 2006:282). Detta kan 
innebära att invånarna blir mer bilberoende i en stagnerande 
kommun eftersom kollektivtrafiken skärs ner och får ännu 
svårare att konkurrera med bilen. Ökad användning av bilar är 
dels inget miljövänligt alternativ och dessutom kan det vara 
svårt för gamla och barn att ta bilen överallt. Att anpassa efter de 
som faktiskt bor i stagnerande kommuner (äldre invånare) 
kanske egentligen skulle innebära att kommunen skulle satsa på 
mer kollektivtrafik?   
 
Flera av Värmlands kommuner fraktar allt gods på landsväg 
eftersom järnvägen är nedlagd. Både Hagfors och Munkfors med 
sin tunga transportkrävande stålindustri har inte någon 
järnvägsförbindelse länge med övriga regionen. Hagfors nämner 
att banvallen till den nedlagda järnvägen finns till största del 
kvar och kommunen ser att det i framtiden skulle kunna göras 
en återuppbyggnad för att åter frakta gods på järnväg (Hagfors 
2000e:7,14). Det skulle vara bra både ur miljösynpunkt. Att 
kunna frakta personer samt varor med tåg kanske ses som ett 
mer attraktivt färdsätt? Det kan få som följd att de blir enklare 
att ta sig dit och att fler turister hittar till Värmlands norra delar.  
 
I Australien har Royal Flying Doctor Service gett de 
glesbefolkade landsbygderna radiobaserad sjukvård, med 

möjlighet att bli hämtade med flyg vid olycka (Böhm 2006:235). 
I Tyskland har Uckermark-regionen införskaffat on-call 
minibussar som ska upprätthålla servicen i glesa områden 
(Bürkner 2006:284). Det är två exempel på hur glesbygden har 
anpassat sin infrastruktur efter rådande förhållanden. Eftersom 
jobben försvinner i de norra delarna av Värmland behöver 
kommunerna hitta på ett nytt sätt att kunna erbjuda jobb inom 
pendlingsavstånd. Genom att ha flygtrafik till Stockholm Arlanda 
en gång morgon och kväll från Hagfors och Torsbys flygplatser 
finns det möjlighet att jobba i storstaden och samtidigt bo kvar i 
Värmland (Hagfors 2000e:15, Torsby 2011:44). Det är ett bra 
exempel på hur kommuner och företag har kommit på en lösning 
anpassad efter kommunens förhållanden. I Storfors, Sunne och 
Torsby finns anropsstyrda busslinjer i delar av kommunen där 
fast kollektivtrafik inte är möjlig (Storfors 2012:63,Sunne 
2011:30, Torsby 2011:48). 
 
 
 

6.3 Platsspecifika idéer och strategier inom 
kommunen 

6.3.1 Befolkningsstrategi för framtiden 
Den befolkningsgrupp som ökar eller förväntas öka i 
kommunerna är äldre. Andelen äldre i de undersökta 
kommunerna ofta högre än riksgenomsnittet, medan andelen 
barnfamiljer är lägre (Arvika 2007:5, Grums 2010:5-6). Trenden 
med äldre befolkning i krympande städer ses även 
internationellt. Eftersom de är äldre kommer de att behöva mer 
omvårdnad eftersom att hälsan blir sämre och komfort blir en 
viktig faktor (Grünzig 2006b:257). Det kan bero på att det 
kanske inte är för att jobba som människor väljer att flytta dit 
och kommunernas strategi för boende och rekreation kan 
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ifrågasättas. Kanske borde kommunerna satsa på boende för 
äldre istället eftersom att det är de som faktiskt flyttar dit?  
 
Att en stad stagnerar är dessutom en stor utmaning för 
politikerna i staden eftersom färre jobb och en minskande 
befolkning ger mindre skatteintäkter till kommunen. Detta är 
förmodligen en stor anledning till att politikerna vill satsa på att 
kommunen ska växa. Amcoff hör ofta uttrycket ”Hela Sverige ska 
leva” och han tolkar det som att politikerna vill att människor 
ska bo och arbeta i hela landet. Det kanske inte handlar om 
möjligheten att livnära sig på landsbygden som är den 
huvudsakliga frågan, eftersom nya försörjningsmöjligheter 
dyker upp, utan kanske snarare om hur stort intresset är att 
bosätta sig på landsbygden (Amcoff 2008:81). För politikerna 
och tjänstemännen gäller det att hitta på olika strategier och 
boendeformer samt tillhandahålla lösningar så att det blir 
attraktivt att flytta ut på landsbygden. Med hjälp av it-
utbyggnaden blir det lättare att vara bosatt på landet och ha 
yrken som inte kräver att arbetstagaren fysiskt befinner sig på 
arbetsplatsen. 
 
Det finns även en konkurrens mellan kommunerna om 
invånarna. Kommunerna tar upp att det är viktigt med bra 
pendlingsmöjligheter till omkringliggande kommuner och 
Karlstad. Samtidigt som de vill att alla som pendlar in till 
kommunen ska flytta till den egna kommunen istället för att 
pendla så skattebasen blir bättre. 
 
 

6.3.2 Livsstil och attraktionskraft 
En vanlig åtgärd i stagnerande städer är att riva hus som står 
tomma. Ofta är det hus i utkanten av staden och då ofta 
prefabricerade betonghus. I både Kristinehamn och Storfors har 
hus rivits eller byggts om för att de har stått tomma (Storfors 

2012:34).  Utbudet av lägenheter har varit större än efterfrågan 
och i huvudsak har hus från miljonprogramsområden rivits 
(Kristinehamn 2006b:19). Men det är inte säkert att det är 
miljonprogramsområden och förorter som invånarna vill att det 
rivs. I Hutholz-sud protesterade invånarna mot att deras 
grannskap i förorten skulle rivas. Det slutade med att staden rev 
ett kvarter inne i staden istället (Grünzig 2006a:218-219). Vems 
bild av staden är det egentligen som gäller? Planerarna vill 
behålla stad och land åtskilda men invånarna är av en annan 
åsikt. Vår inlärda uppdelning av stad och land kanske inte gäller 
längre?  
 
Eda Bostad AB har ungefär en fjärdedel av sina lägenheter 
outhyrda. Kommunen anser att det finns en beredskap att klara 
inflyttning av nya invånare efter en marknadsföringskampanj 
(Eda 1999:11). Men lägenheterna kanske inte ligger i de lägen 
som efterfrågas och det är anledningen till att de är outhyrda? 
Det kanske är möjligheter att bygga i strandnära läge som lockar 
invånare och inte satsa på att få lediga lägenheter i ett hus 
uthyrda. De som vill flytta till lägenhet är ofta äldre som vill 
flytta från villan när barnen flyttat ut. De är intresserade av 
centrala lägenheter med bra tillgänglighet. Det kanske faktiskt 
inte kommer komma någon som vill bo i de lediga lägenheter 
som finns och att de kommunala bolagen måste tänka på andra 
användningar eller att riva husen?  
 
Hagforshem AB hoppas på att företagshotell och elevbostäder 
ska göra så att inte fler lägenheter än de redan bestämda ska 
behöva rivas. Hagforshem är dessutom ovilliga att bygga nya 
lägenheter så länge det finns outhyrda lägenheter, trots att 
kommunen ser att det finns ett visst behov av speciallägenheter 
(Hagfors 2000d: 24). Vilket kan vara dumt då det kanske tvingar 
människor som vill bo i Hagfors att bosätta sig någon annanstans 
eftersom typen av lägenhet de vill ha inte finns? För att 
krympande städer ska ha en chans att få fler invånare och hindra 
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att folk flyttar ifrån är det viktigt att lyssna på vad medborgarna 
efterfrågar. 
 
Många av kommunerna pekar ut landsbygden som en attraktiv 
plats att bo på i kommunen.  Boendet på landet ger möjligheter 
att satsa på saker som fritidsintressen. Grums ska utreda 
möjligheterna med ett samlat boende med hästhållning som 
tema en ”hästby” och Eda har planer på en golfbana (Eda 
1999:32, Grums 2010:48–49). Boverket ser att framförallt 
hästgården är en stark drivkraft för många familjer för att flytta 
ut på landsbygden (Boverket 2008:27). Sjönära och strandnära 
boende har blivit ett politiskt vapen för att locka invånare till 
kommunen (Glesbygdsverket 2007a:44). Eftersom yta och natur 
är det kommunerna har gott om är sådan landsbygdsutveckling 
kanske är det som de skulle kunna satsa på för att attrahera nya 
invånare? Här har människor råd att leva en alternativ livsstil till 
den trånga livsstilen idag. Landsbygdskommunerna kan inte 
konkurrera med storstäder när de gäller affärer och nattliv 
behöver hitta sina starka kort. Att utveckla nischade boenden 
med tillgång till kollektivtrafik och bra internetanslutning är 
kanske det som ska få människor att flytta ut till landet? 
 
 

6.3.3 Grönstruktur 
I en svensk kontext är det inte grönområdena inne i staden som 
ska locka invånare till glesbygds- och landsbygdskommuner. 
Istället är det de stora rekreationsområdena som finns precis 
inpå knutarna. Tätortsnära skogar blir motsvarigheter till parker 
inne i större städer. I Forshaga och Kil tar skogs- och jordbruket 
upp som attraktiva egenskaper, medan Munkfors och Torsby 
inte nämner något specifikt utöver grönstråkets roll som 
turistnäring (Sunne 2011:28, Storfors 2012:80, Hagfors 2000g:5, 
Arvika 2007:22, Årjäng 2008:28). Internationellt sätt görs de 
ytor som blir över när lägenheter rivits ofta till grönytor av olika 

slag (Rößler 2008:147–150). I städer som Youngstown med 55 
000 invånare är grönyta en bristvara, medan i Sverige finns 
grönområden i överflöd. I de Värmländska kommunerna återgår 
de rivna ytorna till den tätortsnära skogen. Det finns inte behov 
av en massa stora parker inne i staden, utan det som är 
attraktivt är de tätortsnära grönytorna utanför staden. 
 
 

6.3.4 Näringsliv 
När industrierna har lämnat städerna finns det tomma lokaler 
som kan användas av andra företag. I både Hagfors och 
Liverpool har det kommit Call center-företag och etablerat sig. 
Tack vare modern it-teknik är många tjänster inte längre 
platsbundna och det kan företag som vill ha billiga lokaler 
utanför storstadsområden använda sig av. Glucksmann ser att 
det har kommit många call centers i främst före detta industri-
regioner ibland annat Skottland. Arbetslösa är villiga att arbeta 
för låga löner. I Liverpool finns det call-centers som Vertex som 
har över 1000 anställda (Glucksmann 2005). I Hagfors finns Call 
center-anläggningen North Book i Uddeholm som sköter 
biljettbokningen för flygresor över hela världen.(Hagfors 
2000c:15). Eftersom att det ofta råder brist på jobb i områdena 
är befolkningen oftast villiga att jobba i en bransch som annars 
kanske inte är så attraktiv. Det har även gjorts andra försök att 
locka dit branscher och företag för att försöka ersätta alla jobb 
som har gått förlorade. I Youngstown fick staden dit två 
fängelser samt att de har gjort om ett av stålverken till en 
industripark. Trots satsningar och investeringar har staden inte 
lyckats skapa lika många jobb som stålindustrin en gång gjorde 
(Aeppel 2007).  Värmland kanske kommer att behöva statlig 
hjälp för att klara av att tillgodose sina invånare med jobb. Det 
skulle kunna ske genom att ett statligt verk flyttas eller ett 
fängelse byggs som skulle kunna skapa mer jobb i regionen. 
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6.3.5 Marknadsföring/turism 
Idag är tilltron till marknadsföring stor. Marknadsföring ses ofta 
bland stagnerande städer och kommuner som någon 
universallösning som ska lösa allt. Det är 
marknadsföringslösningar som dominerar när kommuner 
kommer med idéer hur de ska motverka stagnationen. Trots att 
det kanske inte ens ger något resultat eller att visionen inte är 
trovärdig. Internationellt marknadsför sig städerna med 
inriktning på kultur- och upplevelseturism och det är staden 
med dess liv och café-kultur som är attraktivt.  I Sverige 
marknadsför kommunerna sig med storslagen natur och lugn 
och ro till turisterna. 
 
Marknadsföringskampanjerna lämnar också utrymme för 
tolkningar. Sunne kommun antog en ”varumärkesplattform” som 
har som mål att ”Sunne ska kännas som Värmland i koncentrat 
och som den mest äkta värmländska platsen. Visionen är att 
utveckla den lokala särprägeln till global konkurrenskraft.” 
(Sunne 2011:5). Men vad är egentligen dem mest äkta 
värmländska platsen? Det skiljer förmodligen åt från person till 
person och alla kanske inte finns i Sunne. Så länge visionen 
håller sig ganska abstrakt till att ”utveckla den lokala särprägeln” 
kan kanske många kommuninvånare känna igen sig. Heldt Cassel 
anser för att regional profil ska vara slagkraftig och effektiv får 
den inte bli för komplicerad och nyanserad (Heldt Cassel 
2008:317–318). Det kan uppkomma problem när 
marknadsföringen blir väldigt konkret och många inte känner 
igen sig i den bild som ges. I Sverige är det dessutom svårt att 
sticka ut bland alla andra kommuner som också framställer sig 
som kommuner med storslagen natur där stressade européer 
kan uppleva lugn och ro. Naturen och landsbygden som anses 
vara attraktiva för turister finns i hela Sverige och är inte något 
platsspecifikt. 
 

Besöksnäringen har betydelse för sysselsättning och ekonomin 
och ses som en framtidsbransch. Utvecklingen av turismen 
påverkas av tillgången till bra kommunikationer (Arvika 2007:6, 
Eda 1999:5, Grums 2010:7). Boverket föreslår att kommunen 
gör en plan för hur turismutvecklingen i kommunen som sedan 
kan användas som planeringsunderlag när kommunen håller på 
med sin översiktliga planering med till exempel vandringsleder 
(Boverket 2009). Turismen efterfrågar nya upplevelser hela 
tiden. Byggandet av nya fritidsanläggningar skulle kunna gör att 
det blir mer attraktivt att besöka orten. Det Värmlands 
kommuner kan erbjuda turisterna är vackra kulturmiljöer, 
vildmark och tillgängliga stränder. Skogen och skogsmarken är 
en stor resurs för natur- och vildmarksturismen. Sportfiske är 
ett profilområde som håller på att utvecklas i samarbete mellan 
olika kommuner (Hagfors 2000c:12–13, Forshaga 2010:44). 
Storfors ska satsa på sjösystemet i Bergslagskanalen med sina 
slussar (Storfors 2012:60). Problemet med turismen är att det är 
svårt att få något unikt som sticker ut ur mängden och att 
turisterna enkelt kan välja att åka till någon annan del av Sverige 
och få samma naturupplevelse. Viktigt för kommunerna bli att 
satsa på bra service kring upplevelsen. Med bra 
kommunikationer så det är lätt att ta sig dit och bra boende på 
fina platser blir det mer attraktivt. Fredman och Lundmark ser 
att det är svårt att skapa ekonomiska värden baserat på 
turisternas naturupplevelser och att kunniga guider till exempel 
skulle kunna vara en viktig del i den kommersiella produkten 
(Fredmark och Lundmark 2008:210). 
 
Kommunerna har olika åsikter om vilken typ av turism 
kommunen eftersträvar. Medan Hagfors anser att kommunen 
inte vill ha massturism i området önskar Forshaga att 
naturturismen ska bli en internationellt konkurrenskraftig 
turistindustri (Hagfors 2000c:12–13, Forshaga 2010:21). 
Glesbygdsverket anser att kommuner med en mer etablerad 
turistnäring ofta ökar investeringsvilliga på landsbygden då den 
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förväntas ge stora intäkter genom ökad turism som till exempel 
en etablerad fjällturism på vintern (Glesbygdsverket 2006:9). 
Det är Torsby som har Branäs som är den största anläggningen 
med alpin skidåkning (Torsby 2011:22). 
 
Det är populärt bland stagnerande städer att satsa på 
evenemangs- och nöjesindustrin. I Sverige bygger flera 
mellanstora städer nya arenor för att locka invånare och turister 
med evenemang och upplevelser. I Detroit hoppas de styrande i 
staden på att nya sportarenor samt kasinon ska locka invånare 
och få människor som bor i förorten att flytta in till Detroits 
stadscentrum (Vetter 2005:484–485). Anledningen till att det 
inte verkar byggas någon arena i Värmlands stagnerande 
kommuner är förmodligen att de är för få befolkningsmässigt för 
att det ska vara möjligt. Den nya arenan kanske ska byggas i 
Karlstad istället. 
 
 
 

6.4 Övrigt 
Är planberedskap en lösning?  
Kommunen ska tillhandahålla planmässiga förutsättningar att 
tillgodose nyetableringar och befintliga industriers och 
verksamheters expansionsbehov samt tillgodose 
nybyggnadsbehovet av bostadstomter. Planberedskap är en 
förutsättning för att kunna erbjuda god tillgång på byggbar mark 
för både bostäder och verksamheter av olika slag. Bristen på 
byggklara tomter får aldrig vara en orsak till att någon väljer att 
inte bosätta sig i kommunen (Grums 2010:11). Nästan alla 
kommuner tar upp planberedskap som en åtgärd för att 
motverka krympningen. Genom att ha byggklara lediga tomter 
ska företag och nya invånare vilja flytta dit. Är det verkligen en 
åtgärd som hjälper? Kommunen kanske behöver göra fler 
offensiva satsningar?  

Att acceptera krympningen 
Många av kommunerna ser att de krymper och förmodligen 
kommer att fortsätta att krympa. Trots det försöker de fortsätta 
att utvecklas och vill växa istället. Är det rimligt att planera för 
ett scenario med växande befolkning? Kanske ska kommunerna 
istället acceptera att de krymper och försöka göra det bästa av 
situationen? I Youngstown har staden beslutat sig för att 
acceptera att staden minskar och planen är att minska med 
behag. De planerar för färre människor med färre byggnader och 
färre lediga tomter. I vissa delar av staden kommer gator, gatljus 
och trottoarer att tas bort för att istället skapa gröna ytor 
(Aeppel 2007). Kanske är det så kommunerna borde arbeta? 
Samtidigt är det nog omöjligt politiskt. Att gå till val med 
vallöften om att kommunen ska minska smart vinner nog ingen 
politiker på.  
 
 
Översiktsplanerna 
Glesbygdsverket ser ett problem med att många av kommunerna 
inte har dagsaktuella översiktsplaner eftersom att det är 
översiktsplanerna som ska vara kommunens strategiska 
utvecklingsdokument. Många av kommunernas översiktsplaner 
är från början av 1990-talet då kravet på översiktsplan först 
kom. Skillnaden mellan översiktsplanerna är att de från 90-talet 
är mer faktainriktade medan de från 2000-talet är mer visionära 
i sitt sätt (Glesbygdsverket 2006a:7). Den skillnaden blir tydlig i 
min studie av översiktsplanerna. Munkfors har den äldsta 
översiktplanen från år 1990 av de studerade översiktsplanerna. 
Den är mer faktainriktad än övriga planer och fokuserar mer på 
hur många som är anställda inom olika företag och hur många 
skolplatser kommunen har, än hur kommunen ska utveckla de 
mellankommunala samarbetena. Munkfors håller just nu på med 
att ta fram sin nya översiktsplan. Om innehållsanalysen hade 
gjorts efter att den planen hade varit färdig hade förmodligen 
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resultatet blivit ett annat. Översiktsplanerna är dessutom olika 
omfattande med olika innehåll, vilket kan påverka resultatet om 
hur krympningen behandlas. Översiktsplanen är inte helt 
förutbestämd eftersom den behöver vara flexibel för att kunna 
möta framtiden. 
 
Resultatet visar att det inte finns några tydliga strategier i sig 
som visar hur fysisk planering skulle kunna motverka 
stagnationen i översiktsplanerna. Att bara studera 
översiktsplanerna har sina begränsningar. Allt står inte med i 
översiktsplanerna och det kan finnas strategier osv. som inte har 
upptäckts. De mer visionära översiktsplanerna presenterar idéer 
och åtgärder om hur kommunen kan arbeta för att få fler 
invånare att flytta dit. Det är dock inga tydliga strategier som 
redovisas, utan mycket handlar mer om hur kommunen vill 
utvecklas under planperioden. Istället för en plan som talar om 
hur mark- och vattenanvändningen i en kommun ska vara, blir 
istället översiktsplanen en marknadsföringsplan.  
 
Allt kan inte lösas med fysisk planering utan mycket hänger på 
politiken och det ekonomiska läget. Områden där fysisk 
planering skulle kunna medverka till att försöka lösa 
stagnationsproblematiken i en kommun är dels vid 
framtagandet av en ny översiktsplan men också vid planering av 
nya områden och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  
 
 
Sverige och världen 
Utifrån den studerade litteraturen går det att se skillnader i 
strategier mellan länderna. Gemensamt för alla är att de 
använder sig av marknadsföring. I USA stagnerar städer därför 
att invånarna flyttar från staden ut till förorten. Det försöker 
städerna komma till rätta med genom att försöka göra 
stadskärnan attraktiv igen med till exempel arenabyggen, 
alternativt bygga enligt förortsprincipen i stadens centrala delar. 

I Tyskland flyttar invånarna från östra delen av Tyskland till den 
västra sidan, något som innebär att det bli många tomma hus 
och lägenheter på den östra sidan. Strategin är Stadtumbau Ost 
med rivningar. I Sverige flyttar kommuninvånare från 
landsbygdskommuner in till storstadsregioner. Kommunerna 
försöker locka invånare genom samarbete mellan kommuner 
samt rivning av enstaka hus. 
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7. SLUTSATSER 
Slutsatserna knyter an till arbetets frågeställningar. 
 
 
Vilken omvärldsbild har kommunen i sin översiktsplan? 
I de studerade kommunernas översiktsplan förhåller 
kommunerna sig till omkringliggande kommuner och 
kommunens plats i länet. Kommunerna ser sig även i ett större 
perspektiv både regionalt och ibland även nationellt.  De 
undersökta kommunerna ser att de behöver samarbeta för att 
kunna åstadkomma de önskvärda förändringarna. Samtidigt som 
de samarbetar med de närliggande kommunerna uppstår en 
konkurrenssituation då kommunerna konkurrerar om 
invånarna.  
 
 
Vad har kommunen gjort för konsekvensanalys av kommunens 
utveckling i översiktsplanen? 
De studerade kommunerna har i sina översiktsplaner en klar 
bild av att de krymper, men har ändå visioner om en positiv 
utveckling. I sin analys drar kommunerna slutsatsen att de 
måste minska bostadsbeståndet och riva överflödiga bostadshus. 
Anpassning av boendet till en ofta allt äldre befolkning är också 
en slutsats som kommunerna har sett i sin konsekvensanalys. 
Den allra vanligaste slutsatsen är dock att åtgärder måste 
genomföras för att bryta den negativa spiralen och få en positiv 
befolkningsutveckling. Här lyfts regionförstoring och samarbete 
mellan kommuner fram som möjligheter.   
 
 
 

Hur förhåller sig kommunen till stagnationen? Vilka åtgärder, 
metoder, visioner eller strategier föreslås i översiktsplanen för att 
försöka motverka stagnationen? 
I de undersökta kommunernas översiktsplaner finns det inga 
uttalade strategier för hur de med hjälp av fysisk planering 
kunna motverka stagnationen. Däremot används fysisk 
planering för att skapa de sjönära bostäderna som kommunerna 
anser är eftertraktade. De försök som görs för att locka fler 
invånare till kommunen grundas till stor del på visioner utifrån 
politiska värderingar, historia och ekonomiska faktorer. 
Översiktsplanerna består mer av olika dellösningar.  
 
Åtgärder som kan behöva göras på grund av stagnation 
diskuteras inte i någon större utsträckning och rör 
huvudsakligen eventuella rivningar av hus. Fokus ligger mest på 
hur nya invånare ska lockas till kommunen. Det framkommer i 
översiktsplanerna att kommunerna framför allt vill satsa på 
turism och marknadsföring för att locka nya invånare till 
kommunen. Värmlands kommuner inser i sina översiktsplaner 
att de inte kan konkurrera med storstäder när det gäller affärer 
och nattliv utan istället gäller det för kommunerna att kunna 
erbjuda ett attraktivt alternativ till att bo trångt i en stad. 
Sjönära och strandnära läge har blivit politiska slogans för att 
locka invånare till kommunen. Att utveckla nischade boenden i 
strandnära lägen med tillgång till kollektivtrafik och bra 
internetanslutning kanske är det som kan få människor att flytta 
tillbaka till landet. Kommunernas huvudstrategi i dagsläget är 
marknadsföring, oavsett om det är trovärdigt att 
markandsföringen hjälper eller inte. I de mer visionära 
översiktplanerna har en del gått från att vara en mark- och 
vattenanvändningsplan till att vara en marknadsföringsplan.  
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