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Sammanfattning 
Ockelbo har fått möjligheten att utveckla och skapa ett samspel mellan den fysiska 

planeringen och näringslivet genom en finansiering av den statliga myndigheten 

Tillväxtverket. Det Ockelbo kommun vill utveckla är deras centrum som idag inte är attraktivt 

för invånarna som bor där idag eller för de som kommer bo där framöver. Dagens centrum 

lockar inte människorna till en socialkontakt. Mål som både Ockelbo och Region Gävleborg 

har är att få medborgarna och företagen att bli mer engagerade i det samhälle som de lever 

i. I utvecklingsprocessen krävs det flera strategier för att uppnå en god regional utveckling. 

Dock kommer denna rapport att fokusera på strategin om att stärka ett socialt kapital som 

fokuserar på att stärka föreningslivet, mötesplatser och nätverk och platsidentitet. 

 

Enligt Niedomysl och Amcoffs (2011) definitioner på landsbygdsområden och urbana 

områden är Ockelbos tätort ett urbant samhälle medan byarna runt omkring är 

landsbygdsområden. Närheten till de närliggande kommunerna och de goda 

kommunikationerna bidrar till att Ockelbo är en pendlarkommun. På grund av den negativa 

befolkningsutvecklingen och att kvinnorna flyttar ut behöver de utveckla staden och göra 

den attraktivare. I kommunen finns goda förutsättningar att utvecklas och lyckas eftersom 

att Ockelbo har goda pendlingsmöjligheter, god företagsamhet och en bra gemenskap. Den 

största utmaningen nu är den rådande negativa befolkningsutvecklingen samt om Ockelbos 

ekonomi skulle fallera. Dock visar en shift-share analys att Ockelbos ekonomiska bas är stark, 

detta kan bero på de komparativa fördelarna inom jordbruk-, skogsbruk- och fiskeindustrin i 

jämförelse med Sverige i helhet. I rapporten kommer bland annat exempel som Gnosjö och 

Karlholm att tas upp där socialt kapital har varit till fördel. Grunden och temat till 

rekommendationerna och strategierna är begreppen bygemenskap och delaktighet. För att 

uppmuntra medborgarna till interaktion har förslag till ett tillgängligare torg framställts. 

Dessa förslag är att öppna upp torget, göra den mer tillgänglig för invånarna och skapa 

evenemanger för att öka det sociala kapitalet. 
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Inledning 
Ockelbo kommun arbetar mot framtidens centrum och är med i ett pilotprojekt som 

Tillväxtverket (2014) har startat för att stärka samspelet mellan fysisk samhällsplanering och 

näringslivsutveckling. Kommunen vill genom projektet utveckla arbetsmetoder för att 

involvera medborgare och företag i samhällsplaneringen för att skapa ett attraktivt och 

funktionellt centrum. Ett attraktivt och funktionellt centrum ger goda förutsättningar även 

för handelns utveckling i Ockelbo. Dagens centrum lockar inte till möten och socialkontakt 

utan består av ett stenbelagt torg med en liten fontän, några bänkar och ett antal 

parkeringsplatser. Fasaderna är slitna och lokaler står tomma. Människorna som rör sig i 

centrum parkerar sina bilar, uträttar sina ärenden och går sedan tillbaka till bilen. 

För att vända den negativa utvecklingen som Ockelbo står inför är ett utvecklat centrum en 

god början. Genom att engagera medborgare och företag i planeringen bidrar detta till att 

båda dessa parter får känna sig delaktiga och får därmed en positiv inställning till den 

utvecklingen som ska ske i Ockelbo. På grund av detta har vi valt att inrikta in oss på socialt 

kapital, detta för att stärka bygemenskapen i Ockelbo, öka delaktigheten samt höja 

toleransnivån bland invånarna. Socialt kapital innebär att öka människors engagemang i 

samhället genom att skapa relationer och tillit till varandra. Med socialt kapital som 

utgångspunkt har vi valt att fokusera på att stärka föreningslivet, platsidentitet samt 

mötesplatser och nätverk. Detta för att stärka utvecklingen för Ockelbo att bli en attraktiv 

och trivsam kommun att leva i. 

 

Regeringens (2014) nationella mål för att skapa en regional tillväxt och attraktivitet är att 

prioritera innovation, företagande och entreprenörskap, attraktiva miljöer, 

kompetensförsörjning samt internationellt och gränsöverskridande samarbete. På den 

regionala nivån har Region Gävleborg (u.å) satt upp mål för den regionala utvecklingen i 

Gävleborgs län. De har valt att rikta in sig på stärkta individer, smart samverkan samt 

tillgängliga miljöer. Detta för att få Gävleborgs invånare att se och använda den potential, 

vilja och kraft som finns för deras möjlighet till självförverkligande. Region Gävleborg menar 

att detta kommer att locka människor till att vilja leva och arbeta i Gävleborgs län. Ockelbos 

vision för den lokala utvecklingen i kommunen fokuserar på välkomnande, växande, 

samverkan samt ett grönt Ockelbo. Genom ett socialt kapital kan Region Gävleborgs och 

Ockelbos visioner samverka och bidra till en positiv utveckling på både en regional och lokal 

nivå. 
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Ockelbo  
Ockelbo är en landsbygdskommun som ligger i Gästrikland och är Gävleborgs minsta 

kommun, sett till sina 5785 invånare (SCB, 2013). Tätorten Ockelbo har 2724 invånare (SCB, 

2010) och räknas som ett urbant samhälle medan de resterande småorterna i kommunen 

räknas till ett landsbygdssamhälle enligt Niedomysl och Amcoff (2011). Ockelbo har ett högt 

antal medborgare som pendlar och räknas därmed som en pendlarkommun. Närheten till 

Gävle och andra närliggande kommuner skapar de goda pendlingsmöjligheterna, med X-

tåget tar det 24 minuter in till Gävle och 35 minuter in till Bollnäs. Kommunen har en negativ 

befolkningsutveckling där befolkningen blir äldre samtidigt som unga, framförallt kvinnor 

väljer att flytta därifrån (SCB, 2014). 

 

Ockelbo är en liten kommun och det är en av deras styrkor samtidigt som det är en av deras 

svagheter. Det inger en god gemenskap och en trygghetskänsla samtidigt som kommunen är 

sårbar vid resursnedgångar och vid rådande befolkningsminskning. Idag finns det goda 

pendlingsmöjligheter, god företagsamhet och en bra gemenskap i kommunen men det går 

inte att enbart luta sig tillbaka på dessa faktorer. Ockelbo har stora möjligheter att utvecklas 

till en attraktiv plats som lockar till sig nya invånare. De har mycket attraktiv oexploaterad 

mark och en förbättrad kommunikation och ett ökat samarbete med de andra kommunerna 

i Gävleborg skulle underlätta för den framtida utvecklingen. De utmaningar som Ockelbo står 

inför är först och främst att få bukt med den rådande negativa befolkningsutvecklingen samt 

att ekonomin skulle fallera. Det finns en risk för detta eftersom Ockelbos ekonomi är 

beroende av Wij-trädgårdars framgångar. Skulle det även ske neddragningar av 

kollektivtrafiken är det också en stor utmaning eftersom många av Ockelbos invånare 

arbetspendlar. Detta kan innebära en utflyttning när möjligheterna att ta sig till och från 

arbetet eller skolan försämras betydelsevärt.  

 

Ockelbo har en stark ekonomisk bas sett till lokaliseringskvoten (LQ). En bidragande faktor 

till den goda ekonomiska strukturen i kommunen är den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

Dock visar de statistiska beräkningarna från LQ och Shift-Share analysen (tabell 1) att den 

goda arbetstillväxten i Ockelbo till stor del grundar sig på de lokala förhållandena i 

kommunen. Ockelbo har stora komparativa fördelar inom jordbruk-, skogsbruk- och 

fiskeindustrin i jämförelse med Sverige som helhet. Ett överskott av resurser är positivt, 

eftersom det överskottet kan hjälpa till att stärka de resurser som är påverkade av 

underskott, detta genom bytesaffärer och investeringar. Komparativ fördel är en 

nationalekonomisk teori som främst används för att förklara handelsmönster och vinster av 

handel samt på individnivå för att förklara arbetsfördelning. Komparativa fördelar beror på 

skillnader i teknik, resurstillgångar samt på stordriftsfördelar. 
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Tabell 1. LQ och Shift-Share analys över Ockelbo 

Teorier 
Socialt kapital är ett begrepp som har blivit allt mer vanligare inom stadsutveckling. Socialt 

kapital bygger på sociala relationer i ett område, där människors samverkan är baserade på 

en tillit till varandra. Robert Putman (2002) skriver i sin bok ”Bowling Alone” att det sociala 

kapitalet avser förbindelser mellan individer, sociala nätverk och normer av ömsesidighet 

och tillit som de sociala förbindelserna alstrar. Det fysiska kapitalet avser fysiska ting 

(byggnader) och mänskligt kapital avser individers färdigheter och kunskaper. James 

Coleman (1990) menar i ”Foundations of Social Theory” att det mänskliga kapitalet är en 

individuellt bunden resurs (i de mänskliga noderna), medan det sociala kapitalet finns i 

länkarna mellan individer och aktörer. Ett sätt att skapa väl fungerande sociala relationer i 

ett område är att skapa gemensamma aktiviteter där medborgare aktivt medverkar. Detta 

kan till exempel vara aktivt medlemskap i föreningar eller andra projekt. En följd av socialt 

kapital är att människor ömsesidigt litar på varandra och samspelar i en positiv anda, vilket 

gör att samhället utvecklas i en positiv riktning. Putman (1996) beskriver i sin bok ”Making 

Democracy Work” decentraliseringen av makten i Italien på 1970-talet, där det visade sig att 

tätheten och betydelsen av de lokala organisationer var avgörande för hur väl demokratin 

fungerade. Detta innebar att desto fler människorna som aktivt deltog i olika frivilliga 

nätverk och organisationer som till exempel idrottsföreningar, musikgrupper, 

matlagningsgrupper desto bättre fungerande demokratin. 

 

En vanlig trend på landsbygden är en negativ befolkningsutveckling och dålig tillväxt. 

Bruksorter tappar sina stora tillverkningsindustrier som deras tillväxt och utveckling har varit 

beroende av. Den så kallande bruksandan som funnits kopplad till industrierna i orterna är 

en form av socialt kapital, men är mer begränsad eftersom den andan är mer kopplad till 

fabriken och en specifik industri. En ort som har klarat av ett förändrat produktionsmönster 
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och ekonomisk behov är Gnosjö. I Gnosjö råder ett intimt samarbete mellan småföretag och 

”avknoppning” från befintliga företag uppmuntras. Aktörer i Gnosjö är även positivt inställda 

till nya aktörer i området. Gnosjö har även klarat av omställningar som har skett i 

produktionen på ett bra sätt och lyckas vända utvecklingen till något positivt. Gnosjöandan 

är en utveckling av den tidigare bruksandan som har funnits i olika bruksorter och bygger på 

en inställning som leder till ett engagerat, entreprenöriellt och företagstätt samhälle 

(Andersson, 2008). 

 

I Gnosjö finns ett ideellt näringslivsnätverk vars uppgift är att samla och samordna 

medlemmars intressen, skapa forum för diskussioner och utbyte samt vara en länk mellan 

företag och kommuner (Gnosjöandans Näringsliv, 2015). Nätverk är viktiga för att kunna 

skapa nya kontakter och förvalta dem du redan har. De kan dessutom medföra nya 

affärsmöjligheter och marknader för ditt företag, vilket gör det lättare att anpassa sig efter 

olika produktionsmönster. 

 

Det är viktigt att få människor delaktiga för att stärka gemensamhetskänslan och stärka det 

sociala kapitalet, detta kan göras genom gemensamma projekt och organisationer. Leader är 

en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Ett Leader-projekt 

innebär att invånare i ett område går samman och gör en plan eller strategi för hur de skulle 

kunna vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Strategier genomförs genom att 

Leader beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Ett Leader-projekt 

styrs genom ett underifrånperspektiv vilket innebär att idéer och projekt skall vara väl 

förankrade hos de människor som berörs. Det betyder att projekten i stor utsträckning skall 

vara initierade från invånare, företag, grupper och organisationer i det aktuella området 

(Leader, 2014).  

 

Karlholmsbruk (industriort) i Tierps kommun drabbades 2012 av nedläggningar av deras två 

fabriker, som de sedan länge har varit helt beroende av. Projekt Vändpunkten är ett lokalt 

initiativ som syftar till att vända Karlholmsbruks negativa utveckling till en positiv utveckling, 

målet är att gå från att vara en hotad industriort till att vara en expansiv ort för boende, 

turism och besöksnäring. Projektet Vändpunkten är både finansierat av EU och Leader. I 

projektet Vändpunkten ingår bland annat att ge det gamla Kvarntorget i Karlholmsbruk nytt 

liv, genom en ny gestaltning. Kvarntorget togs fram genom workshops med befolkning och 

andra berörda. Syftet var att alla skulle kunna vara med och delta. Många invånare deltog i 

framtagande av torget och flera av invånare deltog även i genomförandet av torget (Idé- och 

utvecklingsgruppen i Karlholm, 2014). 
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Vision 
Vårt genomgående tema för Ockelbo är bygemenskap och delaktighet. Detta för att vi vill ta 

tillvara på bygemenskapen eftersom det ofta är den som präglar landsbygden. Vi vill rikta 

bygemenskapen på ett sätt som bidrar till att Ockelbo utvecklas och samtidigt skapa goda 

förutsättningar för att Ockelboborna ska kunna ta tillvara på gemenskapen på bästa sätt.  

 

För framtidens Ockelbo har vi tagit fram denna vision: 

Ett delaktigt Ockelbo som blickar framåt och tar tillvara på sina lokala tillgångar, värnar om 

en god livsmiljö och en ökad tillgänglighet. 

Strategier 
Den strategi som ska tillämpas i Ockelbos regionala utveckling är socialt kapital. Det sociala 

kapitalet ska bidra med en komplettering till den befintliga centrumplanen och långsiktigt 

arbeta för att uppnå visionen. Socialt kapital är en resurs för staden, samtidigt som det ger 

invånarna en möjlighet att interagera med varandra. Genom detta skapas en tillit till 

varandra och invånarna kan sedan identifiera sig med platsen (Stockholms läns landsting, 

2010). Den strategi vi har, är att få igång ett aktivt föreningsliv för att engagera 

lokalbefolkningen i de aktiviteter som händer i Ockelbo. I Gnosjö har de ett ideellt 

näringslivsnätverk för att underlätta samarbetet mellan företag, kommun och invånarna. 

Målet är att ha en liknande förening som uppmuntrar nätverkande för lokala producenter. 

Med utvecklingsmetoden Leader kan föreningar skapas med engagerade medborgare och 

sedan även inspirera kommunen. Kommunen och invånarna måste ha en inställning om att 

vilja utvecklas och samverka med varandra. Eftersom att socialt kapital är en process som 

bygger på tillit och förtroende krävs det att projekt skapas som tvingar medborgarna till 

samverkan vilket bidrar till en ökad gemenskap. I Skånes regionala utvecklingsstrategi (u.å) 

skriver de att desto fler människor som engagerar sig i föreningar och organisationer desto 

bättre fungerar demokratin. Därför anser vi att det är en god början att bygga en relation 

mellan invånare för att skapa ett nätverk som sedan kan leda till kluster. Classic Car Week är 

ett event som förknippas med Rättviks kommun. På Rättviks kommun (2014) skriver de att 

syftet med evenemanget var att möjliggöra möten, skapa nya bekantskaper och samtidigt 

koppla av. Kommunen har under Classic Car Week ungefär 35 000 gäster under de två 

veckorna som eventet äger rum.   

 

I strategin ska Ockelbos starkaste och värdefullaste tillgång Wij-trädgårdar utnyttjas som en 

utgångspunkt i skapandet av olika evenemang. Det viktiga är att platsen används aktivt 

under årets alla säsonger. Med evenemang som kommunen till en början tar ett initiativ till 

kan det leda till en attraktivare plats för invånarna att bo i. Stockholms län landsting (2010) 

nämner i sin rapport Socialt kapital i regionala utvecklingsstrategier att storstadsregioner har 

använt sig av evenemang som marknadsföring för stadsutveckling. Med åkerkommande 
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evenemang som relateras till Ockelbo bidrar det till en identitet och det har en stor 

betydelse för platskänslan. Två exempel på detta kan vara Stockholms Pride och Huddinge 

Jazzfestival (Stockholms län landsting, 2010). I Ockelbos vision för 2020 finns en punkt om 

ett samverkande Ockelbo där de vill stärka och utveckla samhället genom lösningar som på 

bästa sätt använder deras gemensamma resurser. Med Ockelbos geografiska läge och närhet 

till bland annat Gävle, Bollnäs och Sandviken finns goda förutsättningar som gynnar ett 

nätverkande. Tillsammans kan en mångfald och tolerans skapa ett attraktivt Ockelbo. Det är 

viktigt att få människor att känna sig delaktiga i det samhälle de lever i och få de att känna 

att det är värdefullt att engagera sig i arbeten som förbättrar den gemensamma framtiden 

(Skåne, u.å).  

 

För att möta visionen om ett välkomnande Ockelbo bidrar socialt kapital till öppenhet och 

respekt för nya kulturer. I dagens Ockelbo finns en brist och ett missnöje i detta. Med ett 

nätverk mellan invånarna kan ett nytt förhållande byggas på och tolerans och respekt skapas 

för varandra. Denna punkt hänger även ihop med “Vi växer” eftersom att engagemang leder 

till attraktivitet och det lockar både turister och inflyttningar till Ockelbo. Detta kan leda till 

mer handel, utbyte samt bättre kommunikationer (Skåne, u.å). 

 

De rekommendationer som vi har är att skapa event och projekt som tvingar invånarna att 

bygga en relation och en tillit till varandra. I arbetet mot ett hållbarare samhälle är en 

rekommendation att ta bort de befintliga parkeringsplatserna och istället hitta en lösning 

som gynnar bättre kollektivtrafik ut till byarna och in till Ockelbos tätort. Ett levande 

centrum är en förutsättning för socialt kapital i Ockelbo. Vi vill öppna upp torget och göra 

den mer tillgänglig för invånarna och rikta utsikten mot vattnet. Den största förändringen 

kommer att vara bortagandet av parkeringsplatserna. Detta för att skapa bättre 

förutsättningar för en interaktion mellan invånarna. För ett bättre samspel mellan Wij-

trädgårdar och Ockelbo centrum är en rekommendation att ha visningsträdgårdar på torget 

från Wij-trädgårdars odling. På torget ska det finnas en mobil öppen scen som bjuder in 

invånarna till möten. Under vintertid kan torget omvandlas till ytterligare en mötesplats 

genom att anlägga en mindre variant av en skridskobana. En annan förutsättning för att 

skapa ett mer inbjudande centrum är aktiva och levande fasader. Med ingångar och fönster 

mot gatan ger det intryck av mer levande fasader.  

 

Socialt kapital är en strategi som bygger på människors tillit till varandra. 

Rekommendationerna som har tagits fram ska hjälpa Ockelbo mot ett delaktigare Ockelbo 

som blickar framåt och tar tillvara på sina lokala tillgångar, värnar om en god livsmiljö och en 

ökad tillgänglighet. 

 

  



Regional utveckling 7,5 hp  Gustav Andersson 
Högskolan i Gävle  Asmah Ismaal 
2015-01-16  Amanda Stenberg   
 

12 
 

Referenser 
Andersson, T. (2008). Att hålla andan vid liv - En komparativ studie av begreppen bruksanda 
och Gnosjöanda. D-uppsats, Linköpings universitet, Samhällsutveckling och Kultur. Hämtad 
från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18404/FULLTEXT01.pdf 
 
Amcoff, J., Niedeomys, T. (2011). Is There Hidden Potential for Rural Population Growth in 
Sweden?. Rural sociology, v76, sid 257-259. http://dx.doi.org/10.1111/j.1549-
0831.2010.00032.x  
 
Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard Univ. Press  
 
Gnosjöandans Näringsliv (2014). Samverkan är en framgång. Hämtad den 7 januari 2015 
från: http://www.gnosjoandan.com/made/sv/gnosjoandans-naringsliv 
 
Idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm (2014). Projekt Vändpunkten. Hämtad den 7 januari 
2015 från: 
http://www.karlholm.nu/_tillfalliga_dokument/projekt_vandpunkten/projekt_vandpunkten.
html  
Leader (2014). Vad är Leader? Hämtad den 7 januari 2015 från: 
http://www.upplandsbygd.se/om-upplandsbygd/vad-ar-leader-/ 
 
Norberg, L., Cars, G., Nordfors, L., Dethorey, S., Nordenskjöld, S. (2008) Socialt kapital i 
regional utvecklingsplanering. Rapport 14:2008. Sundbyberg: Alfaprint. Hämtad från: 
http://www.tmr.sll.se/moss-
dokument/publikation/publikationer_rapport_2008_14_socialt_kapital.pdf 
 
Putnam, R. (1996). Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i Italien. 
Stockholm: SNS Förlag 
 
Putnam, R. (2000). Bowling Alone -The Collapse and Revival of American Community. New 
York: Simon and Schuster 
 
Regeringen (2014). Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. 
Hämtat den 12 januari 2015 från Regeringen: 
http://www.regeringen.se/sb/d/2498/a/241663 

Region Gävleborg (u.å). Nya möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013 - 
2020. Hämtad den 12 januari 2015 från: 
http://gammal.regiongavleborg.se/download/18.2ac36b3713ef1aa32b880001158/RUS+201
3+%283%29.pdf 
 
Rättviks kommun (2014). Classic Car Week. Hämtad den 16 januari 2015 från: 
http://www.rattvik.se/classiccarweek 
 
 
 



Regional utveckling 7,5 hp  Gustav Andersson 
Högskolan i Gävle  Asmah Ismaal 
2015-01-16  Amanda Stenberg   
 

13 
 

SCB (2010). Folkmängd i tätort och småort per kommun. Hämtad den 6 november 2014 från: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/sok/?query=folkmängd+i+tätort+och+småort+per+kommun+2013&tab=scb&search
fv=32 

 
SCB (2013). Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2013 och 
befolkningsförändringar 2013. Hämtad den 7 januari 2015 från: 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-
riket/370301/ 
 
SCB (2014). Kommunfakta. Hämtad den 7 januari 2015 från: 
https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm 
 
Skåne 2030 (u.å). Skånes regionala utvecklingsstrategi. Hämtad den 9 januari 2015 från: 
http://www.skane2030.se/skane-ska-vara-globalt-attraktivt-1 
 

Tillväxtverket (2014). Pilotprojekt för stärkt samverkan. Hämtad den 7 januari 2015 från: 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/regionalutveckling/tillvaxtskapa

ndesamhallsplanering/samhallsplaneringfornaringslivetsutveckling/pilotprojekt.4.48a604441

429f388620da.html 


