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Förord 
Projektet har genomförts inom programmet Fysisk planering på 

BTH, i kursen kandidatarbete 15 högskolepoäng. 

 

Jag vill tacka min handledare Agneta Sundberg som har varit till 

stor hjälp under vägen. De planerarna på Degerfors, Kristinehamn, 

Smedjebacken och Västervik som har ställt upp på intervjuer kring 

stagnationen i deras städer.  

 

Jag vill även slutligen tacka Gustaf Nyman och Sanna Johansson 

som har hjälpt mig under arbetet med synpunkter och stöttning. 

 

Karlskrona 14 maj 2010 

 

 

Malin Björklund    
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Sammanfattning 
Över hälften av alla svenska kommuner hade en total stagnation 

under åren 1999-2009, det är främst bruksorter och landsbygden 

som stagnerar. I östra Tyskland stagnerade över hälften av städerna 

med mer än -3 % under åren 1990-2005. De gamla industristäderna 

i USA har under lång tid haft stora problem med 

förortsurbanisering. 

 

Därför har jag valt i detta kandidatarbete att studera varför städer i 

dess länder stagnerar, hur de ser på stagnationen och vad de gör åt 

den. 

 

I USA började städer som Detroit och Youngstown stagnera i 

samband med att industrier lades ner och en förortsurbanisering 

spred sig i landet. Förortsurbanisering som skapades av bland annat 

väl utbyggda motorvägar och förmånliga lån i förorterna. Stor del 

av Tyskland har stora problem med stagnerande städer, i öst kom 

stagnationen igång i samband med murens fall 1989. Städerna i 

östra Tyskland hade svårt att konkurera med väst och många 

industrier var tvungna att läggas ner. Nedläggningarna inom 

industrin bidrog till att befolkningen i östra Tyskland började flytta 

västerut. Stagnationen i Sverige präglas av urbanisering, folk flyttar 

från landsbygden och buksorter till storstäderna. Stagnationen i 

Sverige tycks även ha förvärrats under krisen i Sverige på 90-talet. 

 

 

Det finns olika sätt för städerna att förhålla sig till stagnationen de 

kan anpassa sig efter den eller motverka den. Städer kan se det som 

en möjlighet att minska tätheten eller ett sätt att göra staden mer 

kompakt. 

 

Hur staden än förhåller sig till stagnationen kräver stagnationen 

oftast rivningar av delar av staden. Skillnaden är dock vad städerna 

gör med marken sedan, en vanlig åtgärd är att utveckla parker på 

rivningstomterna. Parker är oftast ett försök från stadens sida att 

vända på stagnationen, genom att skapa attraktiva miljöer som 

oftast leder till högre markvärden. 

  



 

 

 

5 

 

  



 

 

 

6 

 

Innehållsförteckning 

 

Förord    3 

Sammanfattning   4 

1. Inledning    8 

1.2. Problembeskrivning   9 

1.3. Frågeställningar   9 

2. Metod, teori och avgränsningar  10 

2.1. Metod    10 

2.2. Teoretiska utgångspunkter  11 

2.3. Avgränsningar   11 

3. Resultat    12 

3.1. Varför stagnerar vissa städer?  12 

 3.1.1. USA   12 

 3.1.1.1. Detroit   13 

 3.1.1.2. Youngstown   15 

 3.1.1.3. Cleveland   16 

 3.1.2. Tyskland   16 

 3.1.2.1. Dresden   18 

 3.1.2.2. Leipzig   20 

 3.1.2.3. Forst   21 

 

 

 

 3.1.3. Sverige   22 

 3.1.3.1. Smedjebacken  22 

 3.1.3.2. Kristinehamn  23 

 3.1.3.3. Degerfors   24 

 3.1.3.4. Västervik   25 

3.2. Hur förhåller städer sig till stagnation? 26 

 3.2.1. USA   26 

 3.2.1.1. Detroit   26 

 3.2.1.2. Youngstown   27 

 3.2.2. Tyskland   28 

 3.2.2.1. Dresden   28 

 3.2.2.2. Forst   29 

 3.2.3. Sverige   30 

 3.2.3.1. Smedjebacken  30 

 3.2.3.2. Kristinehamn  30 

 3.2.3.3. Degerfors   30 

 3.2.3.4. Västervik   30 

3.3. Hur planerar städer vid stagnation?  31 

 3.3.1. USA   31 

 3.3.1.1. Detroit   31 

 3.3.1.2. Youngstown   32 

 3.3.1.3. Philadelphia   34 

 3.3.2. Tyskland   34 



 

 

 

7 

 

 3.3.2.1. Leipzig   34 

 3.3.2.2. Halle   36 

 3.3.2.3. Ruhr-området  37 

 3.3.3. Sverige   38 

 3.3.3.1. Smedjebacken  38 

 3.3.3.2. Kristinehamn  38 

 3.3.3.3. Degerfors   38 

 3.3.3.4. Västervik   40 

 3.3.4. Allmänna åtgärder och problem 41 

 3.3.4.1. Lucktomter -> Grönytor  42 

 3.3.4.2. Alternativa användningar  42 

 3.3.4.3. Grönteknologi  42 

4. Analys/Diskussion   44 

4.1. Teoretiska utgångspunkter  44 

4.2. Varför stagnerar vissa städer?  47 

 4.2.1. Omvärlden och nationella beslut 47 

 4.2.2. Omväxling från industri till service 49 

4.3. Hur förhåller städer sig till stagnation? 49 

 4.3.1. Framtidsbilder   50 

 4.4. Hur planerar städer vid stagnation?  51 

 4.4.1. Finansieringsprogram  51 

 4.4.2. Parker   52 

4.5. Skillnader och likheter   53 

4.6. Vad kan de lära av varandra?  55 

4.7. Kritik på arbetet   56 

5. Slutord    58 

6. Källförteckning   60 

7. Bildkällor    62 

 

     

 

  



 

 

 

8 

 

1. Inledning 
Sverige har idag 290 kommuner och av dem hade 161 stycken en 

total stagnation under åren 1999-2009, det vill säga bara 129 

kommuner hade en total befolkningsökning under dessa år. Det är 

övervägande småkommuner som är drabbade av stagnationen i 

Sverige, problemet finns i de flesta länder. USA och Tyskland är 

två länder som är hårt drabbade, men som även har arbetat mycket 

med det och skapat en kunskap kring problematiken. Denna rapport 

tar upp hur städer i just dessa länder har drabbats och vilka åtgärder 

som har vidtagits mot stagnationen, Shrinking Cities.  

 

Shrinking Cities är det engelska uttrycket som jag har valt att 

översätta till stagnerande städer i min uppsats. I uppsatsen har jag 

valt att använda mig av SCiRN:s definition av Shrinking Cities, 

som kan ses här intill. SCiRN är en världsomspännande 

organisation av forskare och experter från olika institut som 

granskar Shrinking Cities problematiken från ett globalt perspektiv 

och arbetar för en internationell förståelse av problemet. Detta är 

deras definition av Shrinking Cities. (Hollander et al. 2009, s. 6) 

 

När det gäller städer i Sverige som stagnerar har jag valt att bortse 

från att städerna ska vara över 10 000 invånare på grund av att 

stagnationsproblematiken ser annorlunda ut i Sverige.  

 

 

  

 

 

 (Hollander et al. 2009, s. 6) 
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1.1. Syfte 
Syftet med rapporten är att studera och analysera hur städer med 

stagnation i tre olika länder arbetar och hanterar problematiken 

kring stagnationen i staden ur ett planeringsperspektiv. Studera och 

analysera likheter och olikheter i orsakerna till stagnation, hur 

städerna förhåller sig till stagnationen och arbetar med den. Utifrån 

analysen sedan se vad dessa städer kan lära av varandra och vad 

andra städer med liknande problematik kan lära sig av dem. 

 

1.2. Problembeskrivning 

I dag står många länder däribland Sverige inför problemet att vissa 

städer och regioner avbefolkas allt mer genom att företag och 

människor flyttar därifrån. Avbefolkningen leder till att det blir 

stora snedfördelningar av befolkningen i länderna. I USA flyttar 

människor utifrån centrumkärnorna i de gamla industristäderna ut 

till förorterna. I Tyskland flyttar det ut allt fler människor från östra 

till västra Tyskland. I Sverige är det istället landsbygden och de 

småbruksorterna som stagnerar till förmån för de stora städerna.

1.3. Frågeställningar 

För att nå fram till syftet med kandidatarbetet att jämföra och 

analysera skillnader och likheter vid planering för stagnation 

kommer rapporten utgå från följande frågeställningar: 

 Varför stagnerar vissa städer? Finns det något mönster i 

vilka och varför städer stagnerar? 

 Hur förhåller städer sig till stagnationen? 

 Hur planerar städer vid stagnation?   
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2. Metod, teori och avgränsningar 

2.1. Metod 
Jag kommer i mitt arbete göra en kvalitativ undersökning över 

stagnationen i valda städer. Kandidatarbetet kommer att bygga på 

fakta hämtade från rapporter, forskning och annan litteratur inom 

området, Shrinking Cities (stagnerande städer). Förutom att 

granska allmänna rapporter och forskning har jag valt att speciellt 

granska litteratur som tar upp Shrinking Cities (stagnerande städer) 

i USA, Tyskland och Sverige. Jag kommer även använda mig utav 

kvalitativa telefonintervjuer som spelas in för att se hur svenska 

kommuner arbetar med problematiken. Det insamlande materialet 

kommer sedan analyseras, granskas och jämföras mot varandra. I 

studien av de svenska städerna använder jag mig enbart av 

översiktsplaner och kvalitativa intervjuer. 

 

 

 

I intervjuerna kommer jag att utgår från följande frågor plus 

eventuella följdfrågor: 

 Vad ser er kommun är den främsta anledningen till att ni 

stagnerar? 

 På vilket sätt har stagnationen i kommunen märkts? 

 Hur ser er kommun på stagnationen, som något ni anpassar er 

efter eller som något ni motarbetar? 

 Hur ser ert planeringsarbete med stagnationen ut i er kommun? 
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2.2. Teoretiska utgångspunkter 
Hollander hävdar att det finns två olika teoretiska utgångspunkter: 

De-densification och Urban Island. Dessa speglas även i den andra 

litteraturen som granskats i uppsatsen. (Hollander et al. 2009, s. 23) 

 

Den första teoretiska utgångspunkten, De-densification hävdar 

Hollander står för en syn att våra nya Shrinking Cities är ett 

paradigmskifte från en växande central planering till en mer 

platsbestämdplanering som är försiktigare och ger en livfullare stad 

som Hollander beskriver det i Planning Shrinking Cities (2009). 

Denna teoretiska utgångspunkt tycker även att staden ska utnyttja 

lucktomterna i staden till att minska tätheten. (Hollander et al. 

2009, s. 24) 

 

Den andra teoretiska utgångspunkten, Urban Island hävdar 

Hollander står för ett synsätt att Shrinking Cities är ett stort 

problem som måste motverkas genom att bland annat stänga av 

stadsdelar så att andra kan bli mer livfulla och för att bibehålla 

stadens kompakthet. (Hollander et al. 2009, s. 23) 

 

 

 

 

2.3. Avgränsningar 

För att arbetet inte ska bli för stort har jag valt att bara granska hur 

städer och främst planerare har arbetat med Shrinking Cities i USA, 

Tyskland och Sverige. USA och Tyskland har valts på grund av att 

dessa är två länder som är hårt drabbade av stagnationen och för det 

finns mycket litteratur skrivet om städer med stagnation i dessa 

länder. Sverige har valts för att ha en referenspunkt och något att 

jämföra med de andra länderna. 

 

Jag har valt att enbart granska städer som haft 

stagnationsproblematik huvudsakligen under 1990- och 2000-talet. 

Städerna som valts har även mycket litteratur och dokumentation 

kring stagnationen. De svenska städerna har valts genom att mejla 

15 av de städer som har stagnerat med mer än 1 000 invånare under 

de senaste tio åren. Jag har sedan intervjuat de fyra kommuner som 

har svarat på mejlet innan den första maj, för att hinna 

sammanställa informationen från intervjuerna. Jag granskar enbart 

stagnationen från ett planeringsperspektiv utifrån mina 

frågeställningar. Rapporten avslutas med att jämföra städerna som 

tagits upp i rapporten utifrån frågeställningarna. 
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3. Resultat 

3.1. Varför stagnerar vissa städer? 
Idag växer vissa städer som aldrig förr medan andra städer är i 

stadig stagnation. Varför krymper vissa städer? För att få svar på 

den frågan granskar uppsatsen några Shrinking Cities i USA, 

Tyskland och Sverige. Uppsatsen granskar vilka viktiga skeden i 

historian som har lett till stagnation. 

 

En övergripande anledning till att de flesta av nedanstående städer 

stagnerar beror på det post-industriella skiftet från tillverknings-

industri till serviceindustri vilket har resulterat i arbetslöshet och 

utvandring. (Hollander 2009, s. 6) 

 

En viktig sak att tänka på när man läser om de stagnerande städerna 

i USA och Europa är att flyttningsmönstret ser olika ut. I USA är 

det medelklassen som flyttar mest, medans de flesta rika inte flyttar 

lika mycket. De fattiga i USA bor ofta i stadskärnorna och har 

ingen ekonomisk möjlighet att flytta. I andra länder där ibland de 

Europiska är det de lägre klasserna som står för flest flyttar, 

tillsammans med yrkeskategorierna hantverkare och 

försäljare.(Moen 2006, s. 199) 

 

 

 

3.1.1. USA 
USA är ett av de länder som har stora problem med stagnation, 

siffror från 2006 visar på att 16 av de 20 största städerna på 1950-

talet stagnerar idag ofta med stora mängder. Städer som Buffalo, 

Cleveland, Detroit, Pittsburgh och St. Louis har förlorat mer än 

hälften av sin befolkning. (Hollander 2009, s. 1) 

 

Mellan 1820-1930 stagnerade städerna i USA främst på grund av 

växande järnväg på andra orter, katastrofer eller torka. Det är först 

efter andra världskriget som den storskaliga stagnationen drabbar 

landets stora till medelstora städer. Sedan mitten av 1900-talet är 

det stadskärnorna i USA:s städer som stagnerar och förorterna som 

växer, förortsurbanisering (med förorterna menas även 

villaförorterna). (Hollander 2009, s. 3) 
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3.1.1.1. Detroit 

Detroit är en gammal industristad och likt andra tillverknings-

industristäder växte Detroit mellan åren 1890-1930. Under den 

tiden låg tillverkningsindustrin i 4-5 våningshus i den traditionella 

stadskärnan av Detroit i anslutning till järnvägen. Intill stadskärnan 

med industrierna låg även arbetarklassbostadsområdena, dessa var 

ofta förbundna med välutbyggd spårväg eller tunnelbana i industri-

städerna. (Fishman 2006, s. 68) 

I början av 1900-talet började vissa förändringar ske en del fabriker 

och arbetare började flytta ut från stadskärnan. Det var främst över- 

och medelklassen som flyttade ut till förorterna för att bygga sig 

större hus med tillhörande gräsmattor. Den stora förändringen kom 

dock igång ordentligt först efter andra världskriget då fabrikernas 

efterfrågan och behov av lokaler förändrades. Från att fabrikerna 

hade efterfrågat flervåningshus började de istället efterfråga 

enplanslokaler vilket krävde stora arealer och ett behov av billig 

mark. Tomterna som matchade fabrikernas efterfrågan låg i 

Detroits förorter, vilket gjorde att många företag flyttade från 

stadskärnan. Företagen krävde inte längre närheten till järnvägen i 

stadens centrum utan använde sig av lastbilar som transportmedel 

vilket gjorde att behovet att finnas i centrum inte längre fanns. 

(Fishman 2006, s. 68) 

 

 

 

 

 

Figur 1. Befolkningsutveckling Detroit 

 

 

 

 

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1980 1985 1990 1995 2000 2005



 

 

 

14 

 

En anledning till att många företag skiftade transportmedel var 

1956 års Interstate Highway Act, då de federala myndigheterna i 

USA promotade ett skifte från järnväg till motorväg bland annat 

genom att finansiera 41 000 miles motorväg. (Fishman 2006, s. 68) 

 

Arbetarna började flytta ut till förorterna av främst två anledningar, 

dels följde de efter fabrikerna, dels pågrund av Roosevelt 

Adiministration’s Federal Housing. Efter depressionen på 30-talet 

ville presidenten och myndigheterna stimulera ekonomin och 

behålla den höga sysselsättningen, de ville även stimulera den 

fallande husindustrin. Det hade sedan 1800-talet varit många 

amerikaners dröm att bo i ett eget enfamiljshus i förorten långt 

ifrån stadens myller och ohälsa, ett problem var att dessa hus var 

väldigt dyra även för medelklassen. Roosevelt beslutade därför att 

göra det enklare och billigare att låna pengar för att stimulera 

bostadsmarknaden, detta gällde bara lån till bostäder i förorten. 

(Fishman 2006, s. 69) 

 

Under 50- och 60-talet hade stora delar av medel- och arbetar-

klassen tagit del av förmånerna och köpt hus i förorterna, dessa 

grupper hade även fått stark ekonomi under rekordåren och kunde 

nu köpa nya hus längre ut i förorten. Medel- och arbetarklassen 

strävar hela tiden efter att bo i de yttersta förorterna. De husen 

medel- och arbetarklassen flyttade ifrån togs oftast över av svarta 

som flyttat från södra USA 1940- 1970 när bomullsekonomin 

spruckit. (Fishman 2006, s. 69) 

 

På 70-talet började städer som Detroit få stora problem med den 

vita medel- och arbetarklassen som bodde i förorten och under-

klassen (oftast svarta) som bodde i stadskärnan. Det var även 

många hus i stadskärnan och de inre förorterna som övergavs då de 

inte gick att sälja. Det bidrog till att städer som Detroit missade 

stora skatteinkomster, samtidigt som de med största behoven av 

sjukvård, utbildning, poliser och annan service bodde i stadskärnan. 

(Fishman 2006, s. 70)   

R
es

u
lt

at
 

3 



 

 

 

15 

 

3.1.1.2. Youngstown 

Under industrialismen arbetade de flesta i Youngstown på 

industrier, gruvor och bruk. Youngstown växte snabbt under tidigt 

1900-tal, vilket berodde på expansion inom industrierna. Det var 

främst stålindustrin som Youngstown definierades med under den 

tiden och det var stålindustrin som bidrog till att Youngstown under 

en period hade högst inkomst per hushåll i USA. Under 50-talet 

hade staden stora framtidsplaner på kommande expansion. (Pyl 

2009, s. 20) 

På 30-talet nådde Youngstown sin populationstopp med ca 170 000 

invånare, därefter började staden stagnera långsamt med ett stort 

fall på 70-talet. Det är först de senaste åren som stagnationen har 

börjat stabiliserat sig. Denna befolkningsutveckling syns tydligt i 

diagrammet till höger. (Pyl 2009, s. 21) 

 

Det stora fallet på 70-talet berodde på att den viktiga stålindustrin i 

Youngstown varslade 5 000 arbetare under fem år och ännu fler 

varslades i kringliggande städer, detta även kallat ”Black Monday”. 

Varslen leder till en arbetslöshet på 20 % i Youngstown. Under 90-

talet fick Youngstown även ett ryckte om sig att vara en kriminell 

stad med politisk korruption. Kriminaliteten och korruptionen i 

staden förvärrade stagnationen i staden ytterligare. Det är först år 

2007 som Youngstown började stabilisera stagnationen kring 

73 818 invånare, det var en minskning med 10 % från år 2000. (Pyl 

2009, s. 21)  

 

 

 

 

 

Figur 2. Befolkningsutveckling Youngstown 
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3.1.1.3. Cleveland 

Cleveland ligger på ”Rust Belt”, området i USA där stålindustrin 

en gång i tiden blomstrade, innan nedläggningarna och 

stagnationen på 60-talet. Stagnation har präglat Cleveland sedan 

50-talet, staden stagnerar inte enbart på grund av 

avindustrialisering, arbetslöshet och migration utan huvudorsaken 

är förortsurbaniseringen. Sedan 50-talet är det främst den vita 

medelklassen som flyttar ut till förorten, en flytt som underlättas av 

en väl utbyggd motorväg. Utflyttningen leder till sämre 

administration, ekonomi och infrastruktur i stadskärnan medan 

förorternas villaområden, shoppingcentrum och industriparker 

blomstrar. Under åren 1950-1990 fördubblades befolkningen i 

förorterna i Cleveland medan stadskärnan minskade med nästan 

hälften. (Oswalt & Rieniets red. 2006, s. 103) 

3.1.2.  Tyskland 

Tyskland är ett av de länder som har stora problem med stagnation, 

men det finns även stora skillnader inom landet. I västra Tyskland 

finns det två typer av städer de som blomstrar och de som stagnerar 

ekonomiskt och demografiskt. I östra Tyskland finns det nästan 

bara städer som stagnerar. Störst problem med stagnation har 

främst östra Tyskland och Ruhrområdet. En stor del av problemen 

kan härledas till den globala ekonomin. Områdena med stagnation 

präglas utav att kvalificerad arbetskraft flyttar och en hög 

arbetslösheten. Tyskland har även ett av de lägsta födelsetalen i 

Europa. Dessa faktorer leder till att experter befarar en stagnation 

från 80 miljoner till 67-70 miljoner år 2050. Experterna befarar 

även en fortsatt ökning av förflyttning inom landet från öst till väst 

och från norr till söder. Flyttningen från östra Tyskland till västra 

beror främst på jobb, högre löner och utbildning i andra delar av 

landet.(Lötscher 2005, s.79) 
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Diagrammen bredvid visar hur stor andel av städerna i östra (det 

översta diagrammet) respektive västra (det nedersta diagrammet) 

Tyskland som stagnerar, är stabila och som ökar i befolkning. Det 

röda fältet betyder att siffror saknas, gröna en befolkningsökning på 

3 % eller mer mellan åren 1990 till 2005. Det blåa fältet 

representerar stabilitet med en stagnation på max -2,99 % och en 

ökning på max 2,99 % under åren 1990-2005. Slutligen visar det 

lila fältet en stagnation på -3 % eller mer under 1990-2005. 

Diagrammen visar likt som nämnts i föregående stycke att det är 

fler städer som stagnerar i östra Tyskland jämfört med västra. 

(Delken 2007, s. 214) 

Det startas upp flera olika program i Tyskland som arbetar med 

problemen kring stagnation. Det finns bland annat ett ”socially 

integrative city” program som uppmanar städer till att utveckla en 

långsiktlig stadsutvecklingsplan som fokuserar på de små 

samhällena. (Lötscher 2005, s. 86) 

 

År 2000 lanserade de federala myndigheterna ”Ministry of 

education and research” programmet ”Staden 2030”. Programmet 

involverade 21 forskningsprojekt med 33 kommuner. Syftet med 

programmet är att identifiera den policy som fungerar bäst vid 

stadsutveckling i städer med ekonomisk och demografisk 

stagnation. (Lötscher 2005, s. 89) 

 

Figur 3. Befolkningsutveckling Tyskland (Delken 2007, s. 214) 
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De federala myndigheterna har även tillsatt finansierings-

programmet ”Stadtumdau Ost” i ett led att stabilisera den tyska 

bostadsmarknaden. Finansieringsprogrammet ger bidrag till att riva 

övergivna eller underutnyttjade byggnader. Under en åtta års period 

hade programmet 2,7 miljarder Euro att dela ut till rivningar i tyska 

städer. (Wiechmann 2009, s. 11) 

 

3.1.2.1. Dresden 

Dresden ligger i östra Tyskland, staden fick stora problem med 

stagnation i samband med murens fall år 1989.  Stadens stagnation 

berodde på tre faktorer: ekonomiskt fall, industriell regression och 

hög arbetslöshet. Dessa faktorer ledde till utflyttning och låga 

födelsetal. Under åren 1989-1999 förlorade Dresden 500 000 

invånare, trotts denna stagnation trodde myndigheterna på tillväxt i 

staden. För att förstå varför Dresden har krympt och dess 

utveckling mot en mer kompakt stad väljer jag att använda mig av 

de tre faserna som Wiechmann tar upp i sin text Conversion 

strategies under uncertainty in post-socialist shrinking cities. 

(Wiechmann 2009, s. 5) 

 

Fas 1 – Ignoring shrinkage/ going for growth (1990-1995) 

Efter 1990 var planeringsdiskussionerna i Dresden mest kring den 

lokala visionen och om enskilda stadsprojekt. Fokus i planeringen 

låg på att återställa de historiska centrumen och de historiska 

kvarteren kring centrum. Under åren 1991/92 togs det fram tre 

strategiska planer i staden: en stadsutvecklingsplan, en centrumplan 

och en konceptplan för transportmedel som godkändes 1994. 

Planerna var väldigt optimistiska över den framtida socio-

ekonomiska utvecklingen i Dresden. Planerna byggde på att staden 

skulle ha 500 000 invånare år 2005, vilket var lika många som 

staden hade 1989 innan invånarna började flytta från staden. 

(Wiechmann 2009, s. 11) 
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Fas 2 – Urban structuring (1996-2001) 

Under andra delen av 90-talet insåg politikerna hur stor 

stagnationen i staden verkligen var och ändrade därför policy. 

Förutom den fortsatta restaureringen av centrum och de äldre 

kvarteren började Dresden satsa på att bevara och utveckla de stora 

bostadsområdena från 80- och 90-talet som under denna period 

hade problem med utflyttning och sociala klyftor. Dresden fick år 

2000 hjälp i sitt arbeta mot stagnationen genom det finansierings-

program ”Stadtumdau Ost” som de federala myndigheterna tillsatte 

för att stabilisera bostadsmarknaden. Det gjorde de genom att bidra 

med pengar för att riva övergiva eller under utnyttjade byggnader i 

staden. (Wiechmann 2009, s. 11) 

 

År 2001 kom Dresden ut med ny strategiplan som inte längre var 

inriktad på att staden skulle växa. Istället för att staden skulle växa 

var målet med strategiplanen att gör Dresden till ett kompakt 

europeisk stad med ett attraktivt stadscentrum, reducerad 

landanvändning och ett stabilt invånarantal. (Wiechmann 2009, s. 

12)  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Befolkningsutvecling Dresden 
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Fas 3 – Reurbanization (2002 och fram) 

De senaste åren har Dresden vuxit oförväntat med 25 000 invånare 

fast regionen i övrigt fortfarande stagnerar. Dresden har även under 

de senaste åren haft en tillväxt ekonomiskt tackvare nyetableringar 

av företag och stadskärnan har blivit populär att bo i igen efter 

restaureringen, vilket syns tydligt i diagrammet på föregående sida. 

Arbetstillfällena har dock inte följt med i denna utveckling. Vi kan 

därigenom se att förortsurbaniseringen har vänt till en åter-

urbanisering i Dresden. Idag ligger de blomstrande bostads-

områdena intill de stagnerande bostadsområdena i Dresden. 

(Wiechmann 2009, s. 13) 

 

 

 

 

3.1.2.2. Leipzig 
Leipzig är den stad i Europa med störst andel övergivna bostäder, 

60 000 bostäder står övergivna i staden som har en befolknings-

mängd på mindre än 500 000 invånare. Det är främst bostäder i de 

gamla industriområden och i de områden med industriellt byggda 

hus från 60-talet som står tomma. Leipzig problem började efter 

andra världskriget, innan kriget delade Leipzig med Hamburg om 

att vara andra stad efter Berlin. Innan kriget växte populationen 

starkt från 62 000 år 1849 till 700 000 i början av kriget. Efter 

kriget under DDR tiden i Tyskland koncentrerades industrin i nya 

städer och till huvudstaden vilket ledde till en stagnation i Leipzig 

som hade mycket tillvekningsindustri under denna tid. År 1991 var 

befolkningen nere på 540 000, den stora nedgången kom 1989-

1991 i samband med DDR:s fall och återföreningen av Tyskland. 

Leipzig fick problem med konkurrensen och förlorade även stora 

delar av sin exportmarknad, sysselsättningen gick i samband med 

detta ner. Nämnda faktorer ihop med ett minskat barnafödande och 

ökad utflyttningen ledde till att Leipzig förlorade 18,3 % av sin 

befolkning under åren 1981-1996. (Mace et al. 2004, s. 4) 

 

R
es

u
lt

at
 

3 



 

 

 

21 

 

Under DDR tiden renoverades inga lägenheter som var byggda 

innan 1939, vilket var 60 % av alla lägenheter i Leipzig. 1991 

beslutade därför staden att renovera upp bostäder och infrastruktur i 

totalt 13 stycken områden. På grund av snabba åtgärder och 

finansiell hjälp renoverades lägenheterna från innan världskriget på 

tio år, 1998 var lägenheterna återigen beboliga. (Mace et al. 2004, 

s. 10) 

 

Leipzig var med om en kris på slutet av 1990-talet, på grund av de 

snabba renoveringarna. De höga subventionerna som 80-90 % var 

från de federala myndigheterna hade lett till ett överskott på be-

boliga lägenheter i staden. Genom subventionerna hade många nya 

hus byggts och gamla hade renoverats, antalet beboliga lägenheter 

hade fördubblats mellan 1990-2000. Under tidigt 1990-tal hade det 

bara varit i områdena innan andra världskriget som hade haft 

problem med obebodda lägenheter, men nu var det även de 

industriellt byggda husen från 60- talet som stod tomma. (Mace et 

al. 2004, s. 10) 

 

En ny strategi utvecklades till den andra fasen i förnyelseprocessen 

den sista 25 % av de ännu ej förbättrade byggnaderna delades in i 

två kategorier: bevarande och omvandling. Idén med projektet var 

att koncentrera renoveringen till viktiga byggnader och områden i 

Leipzig. Sedan 1998 har populationen i staden stabiliserats medan 

en liten stagnation har skett i förorterna. (Mace et al. 2004, s. 10) 

3.1.2.3. Forst 

Staden Forst ligger på gränsen mellan Tyskland och Polen vid 

Neisse River. Forst var för hundra år sedan en blomstrande textil-

industristad ofta känd som ”Tysklands Manchester”. År 1989 

började textilindustrin i Forst att brytas ner vilket mynnade ut i att 

40 % av de i arbetsförd ålder i staden blev arbetslösa. Nedlägg-

ningarna bidrog till stor utflyttning från staden av speciellt unga, 

välutbildade och kvinnor, det resulterade i ett överskott av äldre i 

staden. Forst har stagnerat med 15 % sedan 1990 och år 2004 var 

26,8 % arbetslösa i staden. (Matthiesen 2005, s.54) 
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3.1.3. Sverige 
Sverige har idag 290 kommuner och av dem hade 161 stycken en 

total stagnation under åren 1999-2009, det vill säga bara 129 

kommuner hade en total befolkningsökning under dessa år. Det är 

övervägande småkommuner som är drabbade av stagnationen i 

Sverige. Fyra av dem har intervjuats i denna rapport 

Smedjebacken, Kristinehamn, Degerfors och Västervik. (SCB, 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/MainTable.asp?yp=tansss&

xu=C9233001&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&lang=1) 

3.1.3.1. Smedjebacken 

Smedjebackens stagnation kom i samband med den ekonomiska 

krisen på 90-talet, då kommunen stagnerade relativt mycket och har 

därefter fortsatt haft en svag nedgång. Kommunen hade på 90-talet 

ett invånareantal på omkring 12 000 idag är siffran nere på 10 758 

invånare. De senaste åren har dock stagnationen vänt sakteligen, 

utvecklingen syns tydligt i diagrammet här till höger. I samband 

med stagnationen har kommunen rivit ca 1 000 tomma lägenheter.  

Stefan Wallner stadsarkitekt på Smedjebacken tar upp dålig 

framförfållning inom planeringen under stagnationstiden som ett 

problem. Det revs ca 1 000 bostäder, men kommunen hade inte 

under stagnationstiden uppdaterade detaljplaner för nya områden.
1
 

                                                 
1
 Stefan Wallner stadsarkitekt Smedjebackens kommun, telefonintervju den 3 

maj 2010. 

 

 

 

 

Figur 5. Befolkningsutveckling Smedjebacken 
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3.1.3.2. Kristinehamn 

Kristinehamn har stagnerat sedan 1970-talet och främst under 90-

talet som diagrammet här till höger visar. Kommunen har de 

senaste åren vänt stagnationen till positiva siffror. Planarkitekten 

Hanna Åsander kan inte svara på varför kommunen har stagnerat 

tidigare. Åsander tar upp att en anledning till vändingen av 

stagnationen kan vara närheten till Karlstad som pendlingsort. 
2
  

                                                 
2
 Hanna Åsander planarkitekt Kristinehamns kommun, telefonintervju den 3 maj 

2010. 

 

 

 

 

Figur 6. Befolkningsutveckling Kristinehamn 
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3.1.3.3. Degerfors 

Kommunchefen på Degerfors kommun Michael Sjöberg ser två 

anledningar till att kommunen stagnerar. Dels är arbetsmarknads-

området kring Degerfors relativt litet med relativt få arbetstillfällen 

och dåligt utbyggda kommunikationer till arbetstillfällena som 

finns. Dels attraktiviteten kring boende frågan som Degerfors ser 

som anledning till stagnationen.
3
 

 

Degerfors arbetar mycket tillsammans med Karlskoga kommun 

som har en liknad problembild. De båda kommunerna är gamla 

bruksorter som från 30-talet fram till 70-talet växte kraftigt. Efter 

sin storhetstid på 70-talet började kommunen stagnera och fram 

tills idag har kommunen stagnerat med ca 25 % (Degerfors 

kommun 2010, s. 14). Stagnationen från 70-talet kan tydligt ses i 

diagrammet till höger. Siffror från 1997 till 2007 visar på att det är 

störst andel i åldrarna 18-29 år som flyttar från Degerfors och 

Karlskoga, ca 1600 personer. Av dem är det knappt 3 % som 

kommer tillbaka till Degerfors kommun efter avslutade studier eller 

arbete. Det är främst ensamstående tjejer som flyttar tillbaka, 

Sjöberg ser en risk om de tjejer som flyttar tillbaka inte får något 

jobb kommer de troligtvis inte bli kvar i kommunen.
4
 

 

                                                 
3
 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 
4
 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 

 

Kommunen har haft över 15 % vakans på lägenheter, det anser 

kommunchefen Michael Sjöberg beror på både 40-talisterna som 

bor kvar i sina hus och även på stagnationen i kommunen. 

Kommunen har idag fått ner vakansen till 5-6 % genom rivningar 

av lägenheter.
5
  

 

Figur 7. Befolkningsutveckling Degerfors 

  

                                                 
5
 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 
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3.1.3.4. Västervik 
Västervik har en komplex stagnationsbild med en tydlig 

urbanisering från landsbygden. Vilket gör att Västerviks tätort ökar 

i befolkning dock är ökningen lite instabil medans resten av 

Västervik stagnerar. Kommunen är stor i antal areal och består av 

flera orter där flera av dem är bruksorter, inget av bruken har lagt 

ner än. Västerviks tätort ligger idag lite under befolkningssiffrorna 

från början av 90-talet vilket beror på en ojämn sammansättning, 

med en stor andel äldre i kommunen. Det föds färre än vad som dör 

i kommunen, men kommunen har en större inflyttning än 

utflyttning från staden. Stagnationen på landsbygden märks tydligt 

i kommunen.
6
 

 

Ett problem som Västervik har är att ungdomar i många fall måste 

flytta från sin ort i samband med dem börjar högstadiet och 

gymnasium, vilket ofta leder till att hela familjer flyttar. Att 

ungdomarna behöver flytta beror delvis på långa avstånd och dåliga 

kommunikationer mellan orterna. Kommunen skulle behöva 

utveckla kollektivtrafiken, men på grund av dålig beläggning leder 

en utökning till förlust för bolaget Kalmar Läns Trafik.
7
 

 

 

                                                 
6
 Emma Oscarsson planchef Västerviks kommun, telefonintervju 7 maj 2010. 

7
 Emma Oscarsson planchef Västerviks kommun, telefonintervju 7 maj 2010. 

 

 

 

Figur 8. Befolkningsutveckling Västervik 
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3.2. Hur förhåller städer sig till stagnation? 
Det finns två olika sätt att förhålla sig till stagnationen som tidigare 

nämnts under de teoretiska utgångspunkterna. De två såkallade 

omstruktureringsmodellerna: De-densification och Urban Island. 

 

De-densification modellen förespråkar att de spridda lucktomterna i 

staden ska användas till att minska den generella densiteten i 

staden. De-densification består i att ägarna av mark i staden 

uppmuntras till att göra anspråk på intilliggande lucktomter. 

Ägarna ska tillåtas och uppmuntras att använda de övergivna 

lucktomterna på kreativa, påhittiga och innovativa sätt. (Hollander 

et al. 2009, s. 24) 

 
I Urban Island modellen eftersträvas det att ha kvar stadsstrukturen 

in i det sista och har där med en mer traditionell planeringssyn. I 

modellen bestäms det vilka områden i staden som det ska satsas på 

för att ha kvar tätheten och livskraften i dessa områden när staden 

stagnerar. I områdena kring dessa ”öar” omlokaliseras invånarna, 

området rivs och överlåtes till naturen. (Hollander et al. 2009, s. 

23) 

 

Pågrund av att denna frågeställning är väldigt övergripande finns 

det svar även under de andra frågeställningarna, som kan kopplas 

till denna. 

3.2.1. USA 
Följande förhållningssätt har städerna och experter haft omkring 

stagnationen i USA:s städer.   

 

3.2.1.1. Detroit 
Detroit har under lång tid lidigt av stagnation under tiden har det 

kommit en del förslag hur Detroit skulle kunna lösa problemet.  

 

Frank och Deborah Popper föreslog att Detroit och de andra stagne-

rande städerna i norra USA skulle fullborda stagnationen istället för 

att hindra den. De tyckte att de federala myndigheterna skulle köpa 

ut de kvarvarande bosättningarna och återlämna allt land till ”the 

buffaloes” som en gång hade brukat marken. Detta var ett förslag 

som aldrig genomfördes.(Fishman 2006, s. 67) 
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Ett liknande förslag kom på 80-talet från några konservativa 

urbanister som hävdade att den enda rätta reaktionen på 

stagnationen var att upphäva all service i den centrala stadskärnan 

av Detroit. I de områdena av stadskärnan som var mest ödelagda 

skulle Detroit stänga av service i form av vatten, el, kollektivtrafik, 

polisverksamhet, brandstationer, skolor och liknande service. 

Genom de åtgärderna skulle staden kunna lägga de stagnerande 

resurserna på ett mer effektivt sätt. Områdena där servicen lades 

ner skulle överges och i framtiden användas som parker. 

Möjligheten fanns även att sälja av överskottsmarken till privata 

utvecklare som i sin tur skulle kunna skapa privat service i 

områdena för dem som kunde betala. Inte heller förslaget från de 

konservativa urbanisterna genomfördes, men det var inte långt ifrån 

då Detroit tvingades dra ner på allt mer av servicen i stadskärnan. 

(Fishman 2006, s. 70) 

 

3.2.1.2. Youngstown 
Youngstown började 2002 med en plan över hur de skulle jobba 

med stagnationen i staden. Youngstown beslutade att de skulle 

förstöra byggnader och vägar som inte användes för att istället 

skapa nya större tomter, grönytor och parker. Tanken med planen 

var att tillåta Youngstown att stagnera och förbättra återstående 

byggnader, infrastruktur och service. Youngstown har fått stor 

uppmärksamhet i massmedia för sitt projekt. (Hollander et al. 2009, 

s.4) 
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3.2.2. Tyskland 
Följande förhållningssätt har de tyska städerna och experter haft 

omkring stagnationen som förekommer i granskande städer.  

3.2.2.1. Dresden  

Diagrammet här bredvid visar befolkningen i Dresden år 1990 och 

framåt, de grå linjerna visar hur planerare och politiker spått 

framtida befolkningsutvecklingar. Diagrammet visar tydligt att 

under tider då Dresden har varit under stagnation har politiker och 

planerare trott på en framtida tillväxt, detta var väldigt vanligt i 

östtyska städer under 1990-talet. Under perioder av stabilitet har de 

trott på fortsatt stagnation i staden. Vid perioder av tillväxt i staden 

har planerare och politiker trott på fortsatt stabilitet. (Wiechmann 

2009, s. 14)  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9. (Wiechmann 2009, s.14) 
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3.2.2.2. Forst 

2004 kom stadsbyggnadskontoret ihop med stadsutvecklings-

kontoret i Forst med förslaget att riva hela staden. Det visar på 

slutet av en tids lönlösa planeringsförsök att ändra den ekonomiska 

situationen i staden och den tomma stadskärnan. En vändning kom 

genom ett nytt projekt, med huvudaktören Shrinking Cities som var 

finansierade av Cultural Foundation of the Federal State of 

Germany 2003-2006.  Aktörerna i projektet kom med tre olika 

utvecklingsscenarier för Forst. (Matthiesen 2005, s. 54) 

 

Första scenariot: arbeta vidare med idén att riva staden som stads-

byggnadskontoret och stadsutvecklingskontoret hade kommit med. 

Scenariot innebar att staden skulle rivas och en mur skulle byggas 

runt den. Naturen skulle sedan få ta över bland annat de gamla 

industriområdena innanför murarna. (Matthiesen 2005, s. 55) 

 

Andra scenariot: de var bland annat intresserade av vad Polen 

kunde göra med staden och som det andra scenariot tänkte de sig 

att gränsstaden kunde sänkas som en donation till den polska sidan. 

(Matthiesen 2005, s. 55) 

 

 

Tredje scenariot: ”special welfare zone”. Idén var att skapa en ny 

stadsutveckling genom att omdirigera de pengar staden fick från 

federala myndigheter och EU. Projektet skulle ha fyra huvud-

aspekter: 

 

1) En omstrukturering av stadens interna institutionella och 

politiska ställning som tidigare hade använt strukturfond pengar 

som staden fått ineffektivt. 

 

2) En stärkning den egna stadens organisations kapacitet genom 

”klubb” strukturer. 

 

3) Skapa en ”rättslig” gemensam inställning som spänner över det 

nya ”klubb” nätverket, liknande Sonderwirtschaftszonen (speciella 

ekonomiska zoner) som har låga skatter och lägre täthet av regler 

och föreskrifter. 

 

4) En ändring av den generella statusen på invånarna i staden till 

”friman” och ”frikvinna”, med förhoppning att ändra medborgar-

skapet till ett liknande klubbmedlemskap som reglerar de 

publika/privata ägodelar på ett mer kreativt och effektivt sätt. 

(Matthiesen 2005, s. 55) 
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3.2.3. Sverige 
På följande sätt ser de svenska kommunerna som har granskats på 

stagnationen i deras stad. 

3.2.3.1. Smedjebacken 

Smedjebacken har både sätt stagnationen som något som 

kommunen behövt anpassa sig efter och något som de har behövt 

motarbeta anser stadsarkitekten Stefan Wallner. Kommunen 

anpassade sig efter stagnationen genom att ställa in sig på efter 

rivningar av bostäder att inga nya bostäder skulle byggas på ett tag 

och därigenom har kommunen inte uppdaterat några planer berättar 

Wallner. Samtidigt har kommunen motarbetat stagnationen genom 

stora satsningar på barnfamiljer.
8
 

3.2.3.2. Kristinehamn 

De senaste åren har Kristinehamn satsat och arbetat mer aktivt med 

frågan kring stagnation och satsat på näringsliv, boende och 

industrier. 

                                                 
8
 Stefan Wallner stadsarkitekt Smedjebackens kommun, telefonintervju 3 maj 

2010. 

3.2.3.3. Degerfors 

Kommunchef Michael Sjöberg tror att Degerfors kommunen 

tidigare inte har arbetat med stagnationsfrågan och har accepterat 

den stagnationen kommunen har. Kommunen har gått och hoppats 

på att järnverket ska få en ny renässans och nyanställa folk i 

Degerfors. Idag arbetar kommunen mer med frågan och förlitar sig 

inte på att några nya företag ska komma och etablera sig.
9
 

3.2.3.4. Västervik 

Staden har en komplex relation till sin stagnation genom att tätorten 

Västervik expanderar medan övriga tätorter och landsbygd 

stagnerar. Planchefen Emma Oscarsson anser att kommunen 

försöker motverka stagnationen mer än anpassa sig efter den. 

Kommunen kan inte planera för flera bostäder på dessa orter med 

stagnation då det redan finns tillräckligt och det lönar sig inte att 

bygga nytt i dessa områden, folk får inte lån av banken. Inte heller 

kan de göra en avvecklingsplan då det inte är politiskt rimligt, då 

ingen politiker skulle ta ett sådant beslut berättar Oscarsson. 

Tjänstemännen har därför som förslag att uppehålla den servicen 

som redan finns på orterna, ett led i det är serviceorterna. 

Oscarsson förklarar att mycket av planeringsenergin i kommunen 

läggs på centralorten, Västervik då den expanderar.
10

 

                                                 
9
 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 
10

 Emma Oscarsson planchef Västerviks kommun, telefonintervju 7 maj 2010.  
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3.3. Hur planerar städer vid stagnation? 
Det finns två akademiska planeringsutmaningar i de stagnerande 

städerna: 

1) Idag vet vi lite om hur vi kan använda planeringsredskap som 

används i växande städer även i städer med stagnation. 

2) Planeringsforskare borde studera hur planerare, ”policy makers” 

ortsbefolkning, företag och andra inblandade hanterar när en stad 

stagnerar. (Hollander, 2009 s. 2) 

 

3.3.1. USA 
Följande åtgärder och program till stagnation har städerna Detroit, 

Youngstown, Toronto och Philadelphia vidtagit. Åtgärderna och 

programmen är i olika storlek allt från den lilla lokala skalan i 

grannskapet till åtgärder som rör hela städer. Det är även allt från 

program som är helt inriktade på stagnationen till program som 

sammanbinder stagnationsarbetet med bland annat socialt arbete. 

  
3.3.1.1. Detroit 

En av de organisationer som arbetar med stagnationsproblematiken 

i Detroit är organisationen Earth Works. De involverar och 

aktiverar ungdomarna i Detroit till att förändra stadens lucktomter 

till stadsträdgårdar. Earth Works arbetar för att öka den lokala 

självkänslan och tillhandahålla mat och arbetstillfällen genom sina 

odlingar. (Vogel 2006, s. 468) 
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3.3.1.2. Youngstown  
I Youngstowns planeringsarbete för stagnationen har de tagit fram 

Youngstown plan 2010 som innehåller bland annat en vision över 

hur staden ska arbeta med stagnationen. 2002 började Youngstown 

arbeta fram en gemensam vision för staden, de arbetade främst ut-

ifrån metoden bottom-up. Första steget var att samla 200 av stadens 

ledare som representerade bland annat kyrkan, studenterna och 

media. Därefter kallade staden till ett öppet möte år 2002 där  

1 400 invånare kom och av dem blev 100 stycken fortsatt aktiva i 

processen. När visionen för Youngstown 2010 hade blivit väl rotad 

hos medborgarna organiserades det även 11 stycken grannskaps-

grupper som bland annat diskuterade vad de ville med framtidens 

Youngstown. En av de viktigaste delarna i processen har varit att 

hela tiden få invånarna att känna sig aktiva. (Pyl 2009, s. 29) 

 

År 2005 var Youngstown 2010 Plan klar och publicerades efter tre 

års arbete. Planen är omfattande och övergripande som tillhanda-

håller ett realistiskt planeringssystem för stagnationen i staden. De 

arbetar utefter scenariot med ett stabilt invånarantal på 80 000 i 

Youngstown. (Pyl 2009, s. 25) 

 

 

Planen fick fyra stycken huvudvisioner: 

 

1) Acceptera att Youngstown har stagnerat och är idag en liten stad 

omkring 80 000 invånare. 

  

2) Börja definiera regler för en ny regional ekonomi efter 

stålindustrin som kan driva dagens och morgondagens ekonomi. 

  

3) Förbättra imagen och livskvalitén i staden, omvandla 

Youngstown till en stad där folk vill leva, jobba och leka.  

  

4) Göra en aktions orienterad plan att börja agera utefter. (The 

Youngstown 2010 Citywide Plan. Tillgänglig: 

http://www.cityofyoungstownoh.com/about_youngstown/youngsto

wn_2010/plan/plan.aspx) 
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Youngstown 2010 är först och främst en landanvändningsplan över 

staden med fyra huvudteman: gröna nätverk, konkurrenskraftiga 

industriområden, livsdugliga bostadsområden och en levande 

stadskärna. I sitt arbeta använder de följande kartor: över mark 

användningen i centrum, distriktsnivå, rekreationsområden och 

öppna ytor. De har även tagit fram kartor över hur en framtida 

utökning av industriområdena kan se ut, de vill dock ha en 

stagnation i tungindustrin i förmån för en ”grön industri”. De 

arbetar även för en minskning av villa mark med 30 % och en 

minskning av handelsmark på 16 %, de strävar efter koncentrerade 

handelsområden kring vissa huvudgator. (Pyl 2009, s. 26) 

 

Förutom tidigare nämnda kartor arbetar Youngstown 2010 även 

med planer över områdena så kallade Neighbourhood plans. Staden 

har delats in i 126 grannskap de planerar att göra klart 32 av dessa 

planer till 2010, dock hade staden 2008 bara fullföljt två av 

planerna. Grannskapen har delats in i 5 olika kategorier: stable, 

transitional, redevelopment, semi-rural och industrial. Vilken av 

kategorierna ett grannskap tillhör får de fram av ett så kallat 

struktur index som sammanställer den uppskattade brottsligheten, 

graden av övergivna hus, historiska värden och kvalitativa 

tolkningar i staden. (Pyl 2009, s. 27) 

 

 

I Youngstown har de arbetat med att hitta nya produktiva 

användningsätt för de underanvända och övergivna fastigheterna i 

staden. Det finns många fler affärer och liknande verksamheter än 

vad det finns efterfrågan, därför är det en stor fördel att konvertera 

övergivna ytor till grönytor och andra användningsområden som ej 

kräver en befolkning av platsen. Därför skapas det i stor 

utsträckning parker i olika slag och storlekar, stadsträdgårdar, 

lekparker, grönytor och slår ihop fastigheter. (Pyl 2009, s.33) 
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3.3.1.3. Philadelphia 

Staden Philadelphia har arbetat med att lindra konsekvenserna av 

de 31 000 lucktomterna som finns i staden, det har gjorts genom 

fysiska och sociala åtgärder på miljön i kvarteren. Staden har 

arbetat för att få de boende mer engagerad i sitt kvarter och den 

nyplanterade grönskan för att den ska förbli grön.  Det finns även 

ett projekt i staden där hemlösa och ex-fångar erbjuds anställning 

att sköta stadens gröna ytor. (Schilling & Logan 2008, s. 456) 

3.3.2. Tyskland 
Tyskland är i framkant när det gäller planering och åtgärder vid 

stagnation av städer och landet håller på att utveckla en tyskskola i 

Shrinking Cities. Landet har även utvecklat ett antal nationella 

program vid stagnation av städer. Nedan följer några exempel på 

vad tyska städer har gjort i arbetet mot stagnation. (Hollander 2009, 

s. 10) 

3.3.2.1. Leipzig 
Leipzig hade fram till 1989 mer är 10 % av världens brunkols-

framställning, men exponeringen för världsmarknadspriserna för-

störde effektiviteten i Leipzig. Kvar efter kolbrytningen blev stora 

öppna gropar i landskapet dessa ville stadens regionala plankontor 

göra något åt och beslutade att vattenfylla dessa. Det post-

industriella landskapet i södra Leipzig förvandlades till ett vatten-

landskap utvecklat både för de boende och turisterna. (Pyl 2009, s. 

33) 
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När privatisering och omlokalisering skedde av järnvägen i 

Tyskland ledde det till att stora mängder av järnvägsmark övergavs 

i bland annat Leipzig. Leipzig håller just nu på med sju olika 

renoveringsprojekt av markområden där det finns gammal järnväg. 

Eilenburger Bahnof är ett av få projekt i Tyskland som har lyckats. 

(Lötscher 2005, s. 93)  

 

Eilenbuger Bahnof projektet sträcker sig två kilometer från centrum 

österut om Leipzig. Området består bland annat av den gamla 

järnvägsstationen som togs ur bruk 1960. Hela projektet är uppdelat 

i tre delar en av dem är distriktsparken Reudnitz som invigdes 

2001. (Presetation of case study city. Tillgänglig: www.urge-

project.ufz.de/leipzig) 

 

Huvudmålet med projektet var att ta bort barriären mellan centrum 

och den intilliggande stadsdelen och skapa rekreationsområde för 

de boende. Parken har en huvudaxel genom sig där järnvägen en 

gång i tiden har gått, huvudaxeln är idag till för fotgängare och 

cyklister. I parkens mitt finns det gräsytor med träd, utformat likt 

en Engelskpark. I södra delen finns det områden för lek och sport 

medans det i den norra delen finns koloniträdgårdar för invånarna 

vilket är ett sätt att hålla nere kostnaderna för parken. (Lötscher 

2005, s. 94)  

 

Figur 10. Eilenburger Bahnof 

(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lene-Voigt-

Park.jpg&filetimestamp=20071003170159)

http://www.urge-project.ufz.de/leipzig
http://www.urge-project.ufz.de/leipzig
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lene-Voigt-Park.jpg&filetimestamp=20071003170159
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lene-Voigt-Park.jpg&filetimestamp=20071003170159
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3.3.2.2. Halle  

Staden Halle ligger i östra Tyskland och är uppdelad i det gamla 

Halle som har anor från medelstiden och den nya staden Halle-

Neustadt som är en bruksort. Halle-Neustadt har stagnerat från sin 

topp 105 000 invånare till 55 000 idag, detta beror på ned-

skärningar inom industrin som leder till en utflyttning från staden. 

(Johansson 2005a, s. 30) 

 

Ett av de projekten som har startats i Halle-Neustadt som har fått 

stor uppmärksamhet är Hotel Neustadt som öppnades 2003. 

Hotellet drevs av teatergruppen Thalia Theater Halle som ett 

kombinerat kulturhus och hotell. Hotellet låg i ett av stadens gamla 

höghus som tidigare fungerat som studentbostäder (Johansson 

2005a, s. 33). Under projektet var 100 stycken ungdomar med 

(Hollander 2009, s. 16) och inredde de 92 rummen med ett eget 

tema för varje rum. På hotellet anordnades även kontinuerliga 

uppträdanden, evenemang och konstnärliga installationer som 

kallades ”Hotel Neustadt show”. Dessutom inrättades en turistbyrå 

med café, guidade turer och praktiska seminarier för ungdomar i 

den närliggande pendeltågsstationen. (Johansson 2005a, s. 33) 
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3.3.2.3. Ruhr-området 

Ruhr-området i västra Tyskland har haft liknade problematik som 

östra Tyskland, men har löst den på ett lite mer traditionellt sätt. 

För det första satsades det stort på universiteten i området. När inga 

tecken på återhämtning kom startades det en byggnadsmässa IBA, 

Internationale Bauaussellung som är ett återkommande evenemang 

i Tyskland. IBA utvecklade under åren 1989-1999 Emscher Park i 

norra delarna av Ruhr-området. Emscher Park består i 120 projekt 

som det satsade sammanlagt 2 miljarder euro på. Projekten bestod i 

att förvalta de industriarv som finns i området genom bland annat 

renovera upp stålverk som belyses och omvandla Europas största 

gasklocka till en evenemangsscen. Det mest omtalande projektet är 

landskapsparken i industrimiljö, Duisburg-Nord (som bilden till 

höger visar exempel från).(Johansson 2005a, s. 29)  

 

Parken är byggd under en tioårsperiod och omfattar 200 hektar. Det 

är en multifunktionell park som har tagit tillvara och omvandlat de 

gamla industribyggnaderna. Parken har till exempel omvandlat den 

gamla gasklockan till ett dykningscentrum och omvandlat en 

bunker till ett klättringscentrum. (The park,. Tillgänglig: 

http://www.landschaftspark.de) 

 

 

 

Figur 11. Duisburg-Nord, trädgård i en gamal bunker (© Raimond 

Spekking / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 & GFDL, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landschaftspark_Duisburg-

Nord_-_Garten_im_Bunker.jpg) 

 

http://www.landschaftspark.de/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landschaftspark_Duisburg-Nord_-_Garten_im_Bunker.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landschaftspark_Duisburg-Nord_-_Garten_im_Bunker.jpg
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3.3.3. Sverige 
Sveriges stagnation ser annorlunda ut jämfört med USA och 

Tyskland, därmed ser även åtgärderna lite annorlunda ut, men 

många av åtgärderna liknar de utländska exemplen. Nedan följer 

några exempel på vad svenska städer har gjort i arbetet med 

stagnation.  

3.3.3.1. Smedjebacken 

Smedjebacken har gjort en satsning på ungdomar och barnfamiljer 

för att vända stagnationen. Kommunens stadsarkitekt Stefan 

Wallner ser att kommunen både har försökt motarbeta stagnationen 

och anpassat sig efter den. Samtidigt ser Wallner att kommunen på 

ett sätt gav upp genom att inte ha aktuella planer under tiden då 

kommunen stagnerade. Wallner ser att satsningen på barnfamiljer 

som den främsta anledningen till att kommunen har lyckats vända 

stagnationen. Genom att ha en attraktiv barnomsorg, skola och för 

något år sedan utmärkas som Sveriges bästa äldreomsorg. Wallner 

ser även att kommunens vändning från stagnation kan bero på den 

allmänna konjekturen håller på att vända långsamt i allmänhet. 

Genom att kommunen har en hög medelålder kommer kommunen 

få en arbetsbrist inom en femårsperiod vilket bidrar till att 

kommunen nu vill ha en planerings framförhållning. 
11
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 Stefan Wallner stadsarkitekt Smedjebackens kommun, telefonintervju 3 maj 

2010. 

 

3.3.3.2. Kristinehamn 

Kommunen har gjort aktiva insatser för näringsliv för att vända den 

negativa trenden. Genom att locka till sig näringslivsidkare och en 

bra placering i näringslivsindex. På planeringssidan har kommunen 

satsat på nya bostäder, industrier och utveckling av en hamn i 

Värnen. Kristinehamn har även rivit bostäder i 

miljonprogramsområden
12

 

3.3.3.3. Degerfors 

Kommunchefen Michael Sjöberg kan inte svara på hur kommunen 

har arbetat med stagnationen tidigare, men han påpekar att 

kommunen tidigare inte har fokuserat på befolkningsutvecklingen 

och haft den som den stora nerven som han utrycker. Sjöberg 

arbetar idag med mer fokus på stagnationsfrågan genom styr-

modeller, visioner och genom att uppmärksamma frågan. I den 

gemensamma översiktsplanen som kommunen har utvecklat i 

samarbete med Karlskoga har kommunerna arbetat fram mål-

sättningar kring befolkningsutvecklingen. Även om Degerfors 

kommun skulle sätta in riktade insatser mot stagnationen, ser 

kommunen inte en ökning förrän år 2030 i det mest positiva 

scenariot.
13
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 Hanna Åsander planarkitekt Kristinehamns kommun, telefonintervju 3 maj 

2010. 
13

 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 
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Degerfors har tittat på studien Cities of the future i sitt strategiska 

planeringsarbete. I studien framkommer det att det inte räcker för 

en kommun att tillhandahålla bra basservice i en kommun som 

skola, vård och omsorg för den servicen förväntar sig alla med-

borgare. För attrahera kompetens, kreativitet och investeringar till 

kommunen behövs mer än bara basservice. Kommunen behöver 

kombinera basservicen med intressant design, arkitektur, 

upplevelse och attraktion för att locka kompetens. Sjöberg påpekar 

dock att det är enkelt att komma in i en negativ spiral då det är bas-

servicen som det värnas om i svåra tider och attraktivitetsdelarna 

bort prioriteras. 
14

 

 

En av sakerna Degerfors har gjort för att arbeta med stagnationen 

är den gemensamma översiktsplanen, som grundar sig i att de båda 

kommunerna har en gemensam arbetsmarknad. Vilket är något de 

även vill utveckla mer, Degerfors är även med i en regionalplan 

som utvecklas i Örebro, denna blir inte lika specifik som den 

gemensamma översiktsplanen, men även den tar upp stagnationen 

då de flesta kommuner i Örebro län stagnerar. 
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 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 

 

 Kommunen hoppas på att riktlinjerna i översiktsplanen kommer 

leda till samverkan mellan de båda kommunerna som de inte har 

tänkt på.
15

 

 

Degerfors kommun hoppas på att få höghastighetståg i framtiden 

som skulle leda till en utökning av arbetsmarknaden med bland 

annat möjligheter att pendla till Västerås. Det skulle dock kräva 

attraktiva lägen för bostäder för att kunna locka denna pendlings-

grupp till kommunen. Det kräver även att tågen skulle stanna i 

Karlskoga/Degerfors. Kommunen påverkas av trender i omvärlden, 

urbanisering och ungdomars förmåga att flytta och resa (t ex läsa 

på andra gymnasier).  Degerfors lockar med en gymnasieskola med 

foto inriktning, men ett problem är att få tillbaka dem efter de har 

studerat på högskolan. Sjöberg tycker att Sverige kollar för lite på 

hur länder arbetar i andra länder med städer i stagnation.
16
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 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 
16

 Michael Sjöberg kommunchef Degerfors kommun, telefonintervju 30 april 

2010. 
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3.3.3.4. Västervik 

Västerviks kommun har koncentrerat sig på att arbeta med att dels 

täcka bostadsbrister i tätorten samtidigt som de arbetar med hur de 

ska kunna hjälpa landsbygden. Arbetet pågår just nu i Västervik 

med att utforma hur kommunen ska kunna hjälpa landsbygden, 

men inget är klart eller rotat hos politikerna än berättar planchefen 

Emma Oscarsson. Tjänstemännen i kommunen diskuterar att satsa 

på serviceorter. Serviceorter skulle innebära en försäkran om 

kommunal- och kommersiellservice på orten och skapa alla 

möjligheter för dessa orter att växa. De vill även skapa bra 

pendlingsmöjligheter mellan dessa orter genom pendlings-

parkeringar och välutbyggd kollektivtrafik. Kommunen arbetar 

även med att underlätta ungdomars möjligheter att gå på en skola i 

ett annat län.
17
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 Emma Oscarsson planchef Västerviks kommun, telefonintervju 7 maj 2010. 
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3.3.4. Allmänna åtgärder och problem 
Det är viktigt att orter med stagnation behåller en positiv självbild, 

utan därför ha några tillväxtmål. Johansson tar upp i sin text 

Stadsutveckling under små omständigheter (2005b) fem åtgärder 

för att vända utvecklingen till något positivt. Dessa åtgärder ska ses 

som goda exempel för Svenska städer i stagnation.(Johansson 

2005b, s.19) 

 

Tillbakabyggnad – Åtgärden innebär att rivning av bostäder sker 

löpande allt eftersom utflyttning från dem. Där tillkommer en ned-

montering av infrastruktur som vägar, skolor och kommersiella 

lokaler. Rivningen kompletteras sedan av en restaurering av övriga 

kvarvarande byggnader. Målet med tillbakabyggnad är att bygga 

fram en välfungerande mindre stad ur den gamla staden. 

(Johansson 2005b, s.19) 

 

Den perforerade staden – Rivning sker oftast i områden inuti 

staden, vilket har gett upphov till begreppet ”den perforerade 

staden”. I förorter och i nyare områden finns det istället stora 

luckor på grund av rivningen av hus. Dessa luckor kan användas till 

att skapa en lättare stad där övergivna ytor används till 

kommunikation och rekreation. (Johansson 2005b, s. 20) 

 

Den smala staden – Begreppet kommer ifrån forskarna Thilo Lang 

och Eric Tenz. Med begreppet menar dem att situationen med 

stagnationen ska accepteras och staden ska dra nytta av fördelarna 

med den. Fördelarna är möjligheten att skapa grönytor och park-

landskap, utnyttja de stora och billiga lokalerna i staden. Dessutom 

skapar situationen möjligheter att skapa nya formella och 

informella nätverk. (Johansson 2005b, s. 20) 

 

Mellanutnyttjande – Med denna åtgärd menas att byggnader som 

i framtiden ska rustas upp kan användas temporärt i stadiet 

dessförinnan. Det sker genom att lokaler till exempel utnyttjas av 

unga som kontor, föreställningar eller klubbar som de har gjort i 

Berlin.(Johansson 2005b, s. 21) 

 

Integrerad stadsutveckling – Målet med denna åtgärd är att skapa 

ett helhetsperspektiv på vad som planeras och hur själva 

planeringen går till. Ett sätt att arbeta med integrerad stads-

utveckling är som Corbus har gjort, staden har satt upp ett 

medborgarkontor. Kontoret arbetar med olika områden som bland 

annat upprustning av lägenheter, utemiljö, konvertera flerfamiljs-

hus till stadsvillor, skapa marknadsplatser, idrottsplatser och 

koloniträdgårdar. Medborgarkontoret arbetar även med program för 

ekologisk återhämtning, fortbildning och integration mellan sociala 

grupper. (Johansson 2005b, s. 22) 
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3.3.4.1. Lucktomter -> Grönytor 

Som tidigare nämnts i rapporten är en vanlig åtgärd att omvandla 

lucktomter till grönytor i stagnerade städer. En omvandling är inte 

alltid enkel utan stöter ofta på en del problematik. För det första är 

parkunderhållet ett problem då det är dyrt att underhålla en park 

även om det är staden eller samhälliga organisationer som står för 

underhållet. För det andra stöter processen ofta på ansvarsproblem 

rörande ägandet av den marken som inte är överlåten, det kan leda 

till invånare som är ovilliga att ta över mark som bara är informellt 

deras under en begränsad tid. Slutligen finns det problem med att 

skapa urbana jordbruk i städernas lucktomter då det kan finnas 

föroreningar i marken. (Pyl 2009, s. 34) 

 

Att omvandla övergivna tomtytor till grönytor har positiva effekter 

på markvädet. En studie har visat att uppstädning och grönska på 

övergivna tomter kan höja värdet med 30 %. Att plantera ett träd 

inom 50 feet från ett hus ökar värdet med 9 % och en park inom en 

kvarts mile ökar värdet med 10 %. Kvarter med många övergivna 

tomter har ett minskat värde omkring 18 %. (Hollander 2009, s. 14) 

 

3.3.4.2. Alternativa användningar 

Ett sätt att få igång den lokala ekonomin, turismen och livskvalitén 

för de boende i en stagnerande stad kan vara att använda övergivna 

tomter temporärt till andra verksamheter som tidigare har nämnts i 

rapporten. Det är främst industrier och affärsområden som får ett 

temporärt användningsområde som till exempel marknadsplats, 

platser för extremsport (skateboard, klättring och cykling), 

artificiella stränder och kulturella tillställningar. Berlin är ett 

exempel på en stad som arbetar mycket med temporära lösningar. 

(Hollander 2009, s. 15) 

 

3.3.4.3. Grön teknologi 

Stagnerade städer kan genom att konvertera sina lucktomter och 

övergivna byggnader till nya användningsområden omvandla 

staden till en grönare ekonomi. Den gröna teknologin ger 

möjligheter för en omvandling av lucktomter till energi källor för 

produktion av biobränsle och handelsvaror. Ett exempel på en stad 

som har arbetat med grön teknologi är Pittsburgh som har 

planteringar av solrosor, rödhirs (grässort) och andra växter för 

biobränsle tillverkning på de övergivna tomterna i staden. 

(Schilling & Logan 2008, s. 455) 
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4. Analys/Diskussion 
I denna analys ska jag analysera och jämföra stagnationen i USA, 

Tyskland och Sverige. Varför städerna har stagnerat och hur de har 

reagerat på stagnationen. Titta på vilka åtgärder de har använt och 

anledningen till dessa. Jag ska i analysen besvara frågeställningarna 

och besvara mitt syfte. Analysen bygger på fakta som presenteras 

under resultat kapitlet. 

4.1. Teoretisk utgångspunkt 
Som tidigare nämnts i rapporten finns det två olika förhållningssätt, 

teoretiska utgångspunkter till stagnation De-densification och 

Urban Island. Det syns tydligt i åtgärderna städerna i de tre olika 

länderna har gjort, att de har förhållit sig till dessa och tagit 

ställning.  

 

I de fallen som studeras i rapporten kan jag se att övervägande 

städer har tagit ställning för De-densification. Ställningstagandet 

för De-densification kan ses genom att de flesta städer i denna 

rapport strävar efter platsbestämd planering och en minskad täthet i 

staden. Projekten i Leipzig som har nämnts i rapporten är exempel 

på De-desification genom arbetet med kolfälten och den gamla 

järnvägen som har omvandlats till nya naturlandskap. Enligt min 

mening är det ett tydligt exempel på hur planerarna har arbetat efter 

en platsbestämdplanering istället för en centralplanering. Platsens  

egenvärde har tagit tillvara som kolfältens hål som blivit sjöar. I en 

mer centralplanering hade dessa kanske fyllts igen och byggt 

bostäder på istället för att tagit tillvara egen värdena. 
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Projektet i Ruhr-området är enligt min mening ett annat exempel på 

De-densification, där staden har utnyttjat värdena på platsen och 

skapat en upplevelsepark. Området har troligtvis rivits för att 

främja tätheten i staden om staden hade utgått från den teoretiska 

utgångspunkten Urban Island. Istället har staden utgått från en 

platsbestämd planering, där tomterna troligtvis har utnyttjas för att 

minska tätheten genom att skapa en park. 

 

Det finns en del städer som har Urban Islands förhållningsätt till 

stagnationen. Dresden är ett exempel på Urban Island då de har 

som nämnts tidigare i rapporten rivit en storandel byggnader med 

hjälp av finansieringsprogrammet Stadtumdau Ost. Staden har 

samtidigt som rivningarna gjorts rustat upp de centrala delarna och 

har därigenom vänt utvecklingen till återurbanisering. Staden har 

sammanfattningsvis stängt av/avvecklat vissa stadsdelar för att göra 

stadskärnan mer livfull.  

 

Förslagen stadsbyggnadskontoret och stadsutvecklingskontoret 

samt Shrinking Cities kom med i Forst att riva hela staden och låta 

naturen ta över är även det ett tydligt exempel på Urban Island. Det 

beror på att förslaget byggde på att överge delar av staden i förmån 

för andra delar av den. 

 

De svenska städerna som tas upp i denna rapport kan också passas 

in i de två teoretiska utgångspunkterna, men på grund av att de 

svenska städerna stagnerar i en mindre grad än de utländska 

exemplen är de inte lika självklara. Städer som Kristinehamn och 

Degerfors har rivit en del byggnader vilket skulle kunna kopplas till 

Urban Island. Det är dock svårt att göra en sådan parallell då det 

inte finns få uppgifter över vad som har hänt på tomterna efter 

rivningarna. 

 

Jag kan se en tydlig skillnad på de städer som har arbetat efter De-

densification och Urban Island. De städer som har arbetat utefter 

De-densification har i de flesta fall arbetat med beslutsfattning på 

en lokal nivå med medborgardeltagande. Ett exempel på det är 

Youngstown som för att göra medborgarna mer aktiva i stadens 

framtid bjöd in dem till möten som resulterade i utvecklingen av 

visionen för Youngstown 2010. Det är inte bara beslutsfattande på 

en lokal nivå som tycks spegla De-densification utan även 

medborgare som initiativtagare och genomförare speglar denna 

teoretiska utgångspunkt. Exempel på medborgare som 

initiativtagare och genomförare av projekt i den stagnerande staden 

är Hotel Neustadt i Halle, Tyskland. Där en teatergrupp 

omvandlade ett höghuskomplex till hotell, vilket var ett sätt att få 

publicitet om staden.  
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De städer som har arbetat med Urban Island har jag fått ett intryck 

av jobbar mer på en högre politisk nivå när de fattar beslut över 

vilka byggnader och stadsdelar som ska rivas, ett exempel på det är 

rivningarna i Dresden år 2000. Rivningar av staden möjliggjordes 

av det statliga finansieringsprogrammet Stadtumdau Ost, som var 

ett led i att de federala myndigheterna ville stabilisera bostads-

marknaden. I den litteratur jag har läst hittar jag inga indikatorer 

som tyder på att dessa beslut om rivning skulle ha tagits på en lokal 

nivå. Vilket gör att mycket pekar med tanke på att det var en statlig 

finansiering att dessa rivningsbeslut togs på en högre politisknivå.  

 

Forst kan ses som ett annat exempel där staden tar in en tredje part, 

en aktör som tar fram tre möjliga framtidsscenarior för staden. Inte 

heller i Forst fallet har jag hittat några uppgifter som skulle peka på 

att medborgarna var aktiva på något sätt i framtagningen av möjliga 

utvecklingar för staden. 

Om detta resonemang stämmer skulle det kunna vara så att städer 

väljer teoretisk utgångspunkt efter hur den politiska styrningen ser 

ut i staden. Är lokalpolitikerna intresserade att jobba i huvudsak 

med medborgarna eller de högre politisk uppsatta? 
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4.2. Varför stagnerar vissa städer? 
Jag kan i mitt arbete se vissa samband och likheter till varför de 

granskande städerna stagnerar. Jag kan främst se tre huvud-

anledningar till att granskande städer stagnerar: påverkan från 

omvärlden, nationella beslut och omväxling från industri- till 

servicesamhälle.  

4.2.1. Omvärlden och nationella beslut 
När en anledning till stagnation ska hittas kan granskning inte 

enbart ske på lokal nivå utan ofta påverkas staden av omvärlden, 

vilket kan ses i exemplen i rapporten. Det skulle kunna bero på att 

vi blir allt mer globaliserade. Ett tecken på att omvärlden påverkar 

städernas utveckling kan ses genom att jämföra befolknings-

statistik. Många av de städer som tagits upp som exempel i 

rapporten har stagnerat vid samma tidpunkter. 

 

 

De tyska exemplen på stagnation som tagits upp i rapporten är alla 

(förutom Ruhr-området) städer från gamla Östtyskland. Dessa 

städer påverkades mycket av murens fall då många av städerna 

sjönk i invånarantal då industrierna inte klarade av konkurrensen 

från omvärlden. Dresden och Leipzig är två sådana exempel som 

båda förlorade omkring 500 000 invånare i samband med murens 

fall. Forst är ett annat exempel som också förlorade många 

invånare vid murens fall. Den stadiga stagnationen kanske inte bara 

hade med hårdkonkurrens inom industrin. Spekulationer kan göras 

om stagnationen även kan berott på att folk flyttade i västtyskland 

som kanske ansågs klarat sig bättre under tiden östtyskland styrdes 

av DDR.   

 

När det gäller de svenska städerna syns det ett tydligt mönster, 

övervägande kommuner som granskats i rapporten har haft en 

stagnation under 1990-talet. Antigen att stagnationen har börjat 

under 1990-talet eller att den förvärrats. Stagnationen under 1990-

talet skulle kunna föras samman med krisen som var under samma 

tid som drabbade dessa orter i vissa fall väldigt hårt. 
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En anledning till att städerna som tagits upp i rapporten har 

stagnerat kan i flera fall delvis härledas till nationella beslut. 

Stagnationen i staden Detroit är ett exempel på en stad vars 

stagnation kan härledas till nationella beslut. Ett nationellt beslut 

som troligtvis bidragit till stagnationen i Detroit och säkert många 

andra städer i USA är 1956 års Interstate Highway Act, skiftet från 

järnväg till motorväg genom 41 000 miles finansierad motorväg. 

Skiftet som bidrog till att industrierna flyttade ut från staden och 

med dem arbetarna. Att invånarna flyttade från centrumkärnan av 

staden ut i förorten berodde även på Roosvelt Adiministration’s 

Federal Housing som bidrog till billigare lån vid köp av bostäder i 

förorten.  Spekulationer kan göras om skiftet från järnväg till 

motorväg och om bidragen till lån vid köp av bostäder i förorten 

aldrig hade genomförts, hade stagnationen sett likadan ut i Detroit 

idag då? Troligtvis hade nog industrierna ändå efterfrågat större 

och billigare mark, men de hade kanske efterfrågat dem i lägen 

kring järnvägen. Arbetarna hade kanske inte i samma utsträckning 

flyttat efter industrierna till förorterna utan de förmånliga lånen 

som Roosvelt Adiministration’s Federal Housing gav. Detroits 

invånare hade kanske i större utsträckning stannat i stadskärnan och 

pendlat ut med järnvägen om dessa nationella beslut inte tagits. 

Utan en satsning på motorvägarna hade kanske pendling med 

järnväg varit det bästa sättet att färdas idag. 

 

 

Detta är bara spekulationer, men vi kan i alla fall komma fram till 

att Detroits stagnation troligtvis hade sett annorlunda ut idag utan 

dessa nationella beslut. Dock ska vi inte glömma bort att dessa 

beslut säkert var nödvändiga och löste stora problem då de togs. 

 

Liknande exempel hur nationella beslut har påverkat enskilda 

städer till stagnation kan hittas i Tyskland. Ett exempel på det är 

Leipzig i slutet av 1990-talet som tog emot statliga subventioner för 

renoveringar av bostäder vilket bidrog till ett överskott av beboliga 

lägenheter i staden. 
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4.2.2. Omväxling från industri till service 
Det finns ett tydligt samband mellan nästan alla de stagnerande 

städerna som tagits upp i denna rapport. Nästan alla städer har 

tidigare livnärt sig på industrier och i samband med att post-

industrialismen har gjort sitt intåg i västvärlden har de här städerna 

haft det svårt att anpassa sig till service samhället. Det är främst 

exemplen från städer i USA och Tyskland som denna slutsats kan 

dras. Likheter finns även i Sverige där vi kan se att det är främst 

bruksorterna som stagnerar förutom landsbygden.

4.3. Hur förhåller städer sig till stagnation? 

Av städerna som har granskats i detta arbeta syns det en tydlig 

skillnad mellan städernas förhållning till stagnationen och utom-

stående ”experter”. Det är de ”experterna” som kommer med de 

mer djärva förslagen att riva hela stadsdelar eller lämna städerna 

helt. Städerna är istället dem som kommer med ”mildrare” förslag 

om rivningar i mindre skala. Forst är ett undantag till detta, Forst 

som kom med förslag att riva hela staden. 
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Granskningen av de fyra svenska städerna visar på att de har olika 

förhållningssätt till stagnationen. Både Smedjebacken och 

Degerfors har tidigare accepterat att de stagnerar, men ingen av 

dem hade direkt anpassat sig efter det i planeringsarbetet förutom 

vissa rivningar. Idag jobbar båda kommunerna mer med 

stagnationen, men på två helt olika sätt. Smedjebacken har idag 

börjat motarbeta stagnationen genom stora satsningar på 

barnfamiljer i kommunen. Degerfors tycks idag arbeta både med 

motverkning och anpassning till stagnationen. De motverkar 

stagnationen genom att satsa på stagnationsfrågan till exempel 

genom arbetet med studien Cities of the future. Samtidigt har 

staden accepterat stagnationen och börjat anpassa sig efter den, de 

är medvetna om att det kommer ta flera år tills de har stabiliserat 

stagnationen. Västervik jobbar däremot med att motverka 

stagnationen genom bland annat förslag om att arbeta med service 

orter i kommunen.  

4.3.1. Framtidsbilder 
Ett samband mellan de flesta städer som tas upp i rapporten är att 

de har haft en väldigt optimistisk bild över den framtida 

befolkningsutvecklingen. Vilket i många fall säkert kan bidragit till 

att städerna inte tagit varningssignalerna på tillräckligt allvar och 

städerna skulle säkert kunnat stagnera mindre om insatser hade 

satts in vid de första antydningarna på stagnation. Dresden är ett 

exempel på en sådan stad som pågrund av en för optimistisk bild av 

befolkningsutvecklingen troligtvis har stagnerat mer än om 

åtgärder har satts in vid de första tecknen på stagnation. 
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4.4. Hur planerar städer vid stagnation? 
Jag kan se efter granskaningen av planering vid stagnation i städer 

att det finns tydliga samband i hur städer jobbar vid stagnation. De 

vanligaste åtgärderna vid stagnation är rivning, finansierings-

program (främst i Tyskland) och omvandling av mark (till exempel 

skapa parker).  

 

4.4.1. Finansieringsprogram 
Finansieringsprogram är något som förkommer i Tyskland i 

samband med stagnation i främst östra Tyskland. Som nämnts 

tidigare i arbetet har Tyskland program för bland annat rivning, 

långsiktliga stadsutvecklingsplaner och stadsutvecklingsprogram. 

Anledningen till att Tyskland har många hjälpprogram i förhållande 

till USA och Sverige skulle kunna vara för att Tysklands stagnation 

är relativt omfattande och innefattar hela östra Tyskland. Troligtvis 

ger den koncentrerade stagnationen mer påverkan på landet än till 

exempels USA:s och Sveriges stagnation som är mer utspridd i hela 

landet. När stagnationen påverkar hela nationen blir troligtvis 

Tyskland tvungna att vidta åtgärder för att stagnationen inte ska 

sprida sig ytterligare.  

 

 

Att dessa finansieringsprogram inte förekommer i samma 

utsträckning i USA skulle kunna bero på att i stort sätt halva 

Tyskland stagnerar (östra Tyskland) medan det i USA är de 

centrala delarna av de gamla industristäderna som stagnerar.  

 

Stagnationen i Tyskland påverkar troligtvis hela landet i sig mer än 

vad stagnationen i stadskärnorna i USA gör. En anledning skulle 

även kunna vara att stagnationen i USA inte påverkar alla sociala 

klasser på grund av att det främst är underklasserna som bor i de 

stagnerade områdena. Medelklassen bor utan för centrum i 

områden som istället blomstrar och därigenom inte påverkas av 

stagnationen. En anledningen till att finansieringsprogram inte är 

lika förekommande i USA kan vara att problematiken kring 

stagnationen inte påverkar den starka medelklassen och blir därav 

ingen viktig politisk fråga. I Tyskland däremot är det hela städer 

med ombyggd som stagnerar och påverkar därmed alla klasser i 

större utsträckning vilket gör finansieringsprogram till en viktigare 

politiskfråga. En annan anledning till att USA inte har 

finansieringsprogram i samma utsträckning skulle kunna vara att de 

av tradition inte har lika mycket av den varan i politiken. 
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4.4.2. Parker 
En av de vanligaste åtgärderna som städer i denna studie har 

vidtagit vid stagnation är att utnyttja övergiven mark till nya parker 

i städerna. Att utveckla parker på luck- och rivningstomter i 

städerna faller inom De-desification, att utnyttja stagnationen till att 

minska tätheten i staden och arbeta med platsbestämd planering. En 

omvandling till parker kan i många fall vara ett försök ifrån stadens 

sida att vända den nedåtgående spiral som de har hamnat i med 

stagnation och sjunkande tomtpriser. Som redan har tagits upp i 

uppsatsen höjer ofta grönska tomtpriserna på tomterna i närheten. 

 

En annan anledning till att det är många av nämnda städer som 

bygger parker på sina övergivna marker kan vara att de är gamla 

industristäder. Gammal industrimark behöver ofta en omfattande 

sanering för att kunna bygga bostäder på, men att bygga en park 

kräver inte lika omfattande sanering. Det beror även på som 

tidigare nämnts att det är billigare för staden att bygga parker då de 

inte kräver någon ägare eller något större underhåll. 

 

Att bygga parker på övergiven mark i samband med stagnation 

verkar dock vara ett utländskt fenomen som inte finns i Sverige. 

Det skulle kunna bero på att Sveriges problembild i samband med 

stagnation inte ser likadan ut som USA och Tyskland. Problemen i 

USA med förortsurbanisering och i Tyskland med massflytt från 

öst till väst leder till att stadskärnorna/städerna stagnerar.  

 

Problemet i Sverige med flytt från landsbygden och bruksorter till 

storstäderna kan troligtvis inte hindras med planteringar av parker. 

Det på grund av att det är mindre samhällen som drabbas som 

redan har närhet till naturen, vilket gör att det i de flesta fall inte 

finns någon brist på grönska. 
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4.5. Skillnader och likheter 
Efter att studerat städer i stagnation i tre olika länder kan jag se 

flera skillnader och likheter mellan hur länderna och städerna 

arbetar med frågan.  

 

En skillnad jag har märkt i den litteratur jag läst är att både forskare 

i USA och Tyskland pratar om hur mycket stadskärnan har 

stagnerat de senaste åren. I Svensk litteratur om stagnationen i 

Sverige är fokus på hur mycket hela kommunen har stagnerat. 

Detta beror troligtvis på att problembilderna ser olika ut i länderna. 

I USA är problembilden utflyttning från de gamla industrikärnorna 

till förorterna. Tysklands problem är utflyttning från östra till västra 

Tyskland medan problembilden i Sverige består i en utflyttning 

från landsbygden och bruksorterna till storstäderna. 

 

 

En intressant skillnad mellan de svenska städerna är deras syn på 

vad det är som lockar till sig nya invånare. Där har främst 

Smedjebackens och Degerfors kommuner två olika syner på hur 

kommunen ska arbeta för att locka till sig invånare. Smedjebacken 

som arbetar med en stark familjesatsning och har profilerat sig 

bland annat genom att bli utnämnd för att ha Sveriges bästa 

äldrevård här om året. Gentemot Degerfors som förlitar sig på 

studien Cities of the future som hävdar att en bra basservice inte 

räcker till när staden ska locka invånare för basservice tar 

människor förgivet. Istället vill kommunen satsa på attraktivitet 

genom bland annat arkitektur, design och upplevelse. 

 

Kristinehamn har sedan en tredje bild av stagnation istället för 

satsningar på familjen och attraktivitet satsar kommunen på 

näringslivet. En satsning på näringslivet tar itu med stagnations-

problemet i andra ändan, att först locka till sig företag och där-

igenom få fler invånare. 

 



 

 

 

54 

 

Dessa kommuner har tre olika angreppsätt, alla fungerar troligtvis, 

men på olika sätt. För en kommun med bra pendlingsmöjlighet och 

dålig arbetsmarknadsförhållanden är en satsning som 

Smedjebacken och Degerfors gjort mest lämplig. Genom att 

erbjuda bra pendlingsmöjligheter räcker det för kommunen att bara 

erbjuda boenden då arbetstillfällen finns på andra orter. Städer med 

sämre pendlingsmöjligheter behöver dock kunna erbjuda både 

arbetstillfällen och boenden. På sådana orter kan det ses som 

positivt att satsa på arbetstillfällen då de genom dåliga pendlings-

möjligheter kommer (förhoppningsvis) automatiskt med arbetare 

som söker boenden i kommunen. Det är dock viktigt för 

kommunen att även satsa på attraktiva boenden för att i framtiden 

kunna behålla den nyinflyttande gruppen. En anledning till att 

Kristinehamn har satsat på att näringslivet istället för boende 

förhållanden skulle kunna vara att kommunen har sämre pendlings-

möjligheter än Smedjebacken och Degerfors. Denna slutsats har jag 

dock inga belägg för.  
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4.6. Vad kan de lära av varandra? 
Av städerna i USA kan stagnerande städer i Tyskland och Sverige 

lära sig att arbeta med medborgarna i staden mer för att få bukt på 

stagnationen. Medborgardeltagande på alla nivåer från att skapa 

grupper som tar hand om lucktomterna i staden som Detroit har 

arbetat med genom Earth Works. Philadelphias arbeta med att låta 

hemlösa och ex-fångar stå för underhållet för lucktomterna är också 

ett exempel på arbete i den lilla skalan mot stagnation och för 

attraktivitet. Exempel med arbete i den större skalan är 

Youngstowns arbete med medborgardeltagande vid skapandet av 

Youngstown planen 2010. 

 

Av stagnerande städerna i Tyskland kan USA och Sverige lära sig 

bland annat att utnyttja övergiven mark bättre. Leipzig och Ruhr-

området är två bra exempel på städer i Tyskland som har tagit till 

vara övergiven mark och skapat något positivt. Leipzig som har 

utnyttjat det gamla järnvägsområdet och skapat en park som 

förutom estetiska värden för med sig höjning av markpriset i 

området. Ruhr-området som har omvandlat ett gamalt industri-

område till en aktivitetspark med bland annat dykning, klättring 

och scener. Båda städerna är två bra exempel på hur stagnationen 

kan omvandlas till något positivt. Omvandlingar av övergivna 

grönytor är något som USA och Sverige skulle kunna arbeta mer 

med. 

 

 

Städerna med stagnation i Sverige som har granskats i arbetet har 

handskas med problematiken lite olika. Av Degerfors borde andra 

städer i USA, Tyskland och Sverige lära sig av deras arbete efter 

studien cities of the future. Dels bör andra städer ta till sig och börja 

arbeta efter studien och inte lägga allt fokus på basservicen. Dels 

bör städer och då främst städerna i Sverige lära av Degerfors 

exempel, ta mer del av studier och vad som görs i andra länder. 

Samtidigt kan det i vissa fall vara lockande med en bra basservice 

som Smedjebacken har arbetat efter och själva ser resultat av.  

 

Dessa lärdomar är självklart sådana som även andra städer än de 

granskade borde ta till sig av. 
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4.7. Kritik på arbetet 
En viktig sak att tänka på när denna rapport läses är att arbetet inte 

är så stort att några generella slutsatser kan tas som kan innefatta 

alla städer i stagnation. Slutsatser som har gjorts är enbart baserade 

på den litteratur jag har läst, intervjuer och på mina tolkningar av 

dessa. Studien hade behövt innefatta fler städer i fler länder än bara 

de tre nu granskade länder för att få en bättre överblick över 

problematiken. Djupare granskningar av de valda städerna hade 

behövts för att komma åt de mindre historiska händelserna som lett 

till stagnation och även granskat de små åtgärderna som görs vid 

stagnationen. Mina slutsatser kan troligtvis appliceras i viss mån 

även på andra städer i stagnation. 

 

 

Det hade behövts fler intervjuer med kommuner och även 

kommuner i de andra länderna och inte bara Sverige för att 

framställa en rättvis bild över dagens situation. Intervjuerna hade 

även behövts göra med fler personer på kommunen och inte bara 

planerare utan kanske även politiker då de har en stor påverkan på 

vilka åtgärder städerna sätter in vid stagnation. När det gäller 

intervjuerna skall även det finnas i åtanke att det är flera kommuner 

som tackat nej eller inte svarat på förfrågan om intervju. Resultatet 

hade kanske blivit annat om dessa städer hade ställt upp. Det finns 

en risk att det bara är städer som har arbetat extra med stagnations-

frågan som har ställt upp på intervju. 

 

Jag har försökt framställa en så bra bild av problematiken som 

tiden och resurserna har tillåtit för att denna rapport ska ge en så 

rättvisbild av verkligheten som möjligt.  
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5. Slutord 
Sammanfattningsvis kan vi komma fram till att de flesta städer i 

USA, Tyskland och Sverige som stagnerar är gamla industri-

städer/bruksorter som inte har klarat av omställningen från industri-

samhälle till service samhälle lika bra som andra. Vi kan även 

konstatera att USA präglas av förortsurbanisering och Sverige av 

urbanisering. 

 

Det finns två huvudsätt att se på stagnationen De-densification och 

Urban Island inget av dem kan ansas vara bättre än det andra. De 

fungerar båda bra men i olika sammanhang och vilket förhållnings-

sätt en stad väljer beror troligtvis på både yttre och inre omständig-

heter. 

 

Det finns tre huvudåtgärder som städer tar till vid stagnation. 

Huvudåtgärderna är rivning, finansieringsprogram och omvandling 

av mark användning.  Rivning sker i alla städer med stagnation i de 

granskande länderna, finansieringsprogram förekommer främst i 

Tyskland och omvandling till mark sker främst i USA och 

Tyskland. 

 

 

Jag vill slutligen uppmana alla städer i stagnation att börja titta 

omkring sig lite mer, titta på vad andra städer gör som har liknande 

problem, i Sverige och i övriga världen för att hämta inspiration till 

sin egen stad. Idéerna behöver inte kopieras rakt av eller i samma 

skala, men inspiration kan tas från dem och omvandlas till egna 

koncept. På det sättet skulle vi kunna skapa städer med attraktiva 

värden världen över.  
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