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Sammanfattning 

Ockelbo har sedan en längre tid kämpat med en negativ befolkningsutveckling, många unga flyttar 

därifrån. Kommunen har tillsammans med tillväxtverket startat ett projekt för att motverka denna 

negativa trend samt för att skapa ett attraktivt centrum. Denna rapport presenterar en idé som är 

kopplad till olika strategier såsom kluster, livskvalitet och socialt kapital för att uppnå en positiv 

utveckling i Ockelbo. Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län, nordväst om Gävle. Utifrån en 

genomförd SWOT-analys identifierades det att Ockelbo har ett gott företagsliv, med fokus på 

ekologisk odling och närproducerat samt en god gemenskap. Ockelbo har komparativa fördelar inom 

jordbruk, skogsbruk och fiske och detta tillsammans med dess styrkor och möjligheter bidrar till att 

skapa en livfull och aktiv stadskärna.  

Vår vision och Ockelbos utgångsläge stämmer överens med varandra eftersom visionen fokuserar på 

kluster, livskvalité, möten och socialt kapital. Visionen utgår från att skapa en grön trend som är 

relaterad till livskvalité och kulturella värderingar. Projektet har hämtat inspiration från 

Hultsfredsfestivalen och Hardwick, Vermont i USA. Nielsén utvärderade vad som drev 

Huldfredsfestivalen till dess framgång. Resultatet av framgångsfaktorerna kallar Nielsèn för ett FUNK-

kluster. Det kan konstateras att Ockelbo har förutsättningar och erfarenhet inom dess näringar som 

utgör Ockelbos komparativa fördelar. En stad som har liknande rurala förhållanden som Ockelbo, 

med jordbruk som sin största näring, kämpat mot arbetslöshet och minskad tillväxt är Hardwick. 

Sedan år 2004 har antalet arbeten och befolkningen i Hardwick ökat radikalt.  

För att öka Ockelbos attraktivitet och näringsliv föreslår denna rapport tre strategier; att skapa 

kluster, öka livskvalitén och att öka det sociala kapitalet. Kommunen har ett flertal småföretag som 

arbetar med jordbruk och enligt Ockelbo kommun finns det redan en god ekologisk kultur i 

kommunen. Detta vill vi stärka ännu mer genom ett ekologiskt kluster likt det ”food center” som 

finns Hardwick. Målet är att Ockelbo ska bli ett odlingsmecka.  Det nya förslaget kan ge möjlighet till 

ökad kultur och detta förslag speglar det ekologiska tänket. Det är ett nytt landmärke i form av ett 

stort växthus, som ska placeras på torget och där människor kan vistas året om.  
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Inledning 
Ockelbo kommun har under en längre tid påverkats av en negativ befolkningsutveckling. Kommunen 

har startat ett projekt för att bryta den negativa trenden. Kommunen påverkas även av en 

nedåtgående utveckling gällande handel- och servicenäring och en alltmer stagnerande omsättning i 

centrum. Visionen för år 2020 är att utveckla det “gröna Ockelbo” och deras värdeord är samverkan, 

växande och välkommande (Ockelbo kommun, u.å.). De som kommer att finansiera projektet är 

bland annat Ockelbo kommun med en summa på 658 000 kronor men även Tillväxtverket ger ett 

bidrag på 500 000 kronor (Tillväxtverket, 2012). Projektet har en sammanlagd summa på 1 158 000 

kronor som ska omfatta centrumets utveckling. 

Syftet med kommunens projekt är att skapa ett attraktivt centrum med många olika funktionaliteter. 

Detta ska ske genom att utveckla handeln, en starkare samverkan och att företagare samt 

medborgare blir mer engagerade inom samhällsplanering (Tillväxtverket, 2012). De allmänna målen 

för Ockelbo centrum handlar bland annat om att ta fram ett förslag som grundar sig på att 

befolkningen ska trivas i centrum och att förstärka handeln. Centrumet är i behov av en ny 

detaljplan. Genom en ökad samverkan med region Gävleborg och andra regioner kan kommunen 

utvärdera andra utvecklade centrumprojekt vid uppförande av detaljplanen (Tillväxtverket, 2012). 

Ockelbo kommun har tilldelat ett uppdrag till Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle där 

målet är att hjälpa till att utveckla Framtidens centrum i Ockelbo. Syfte med denna rapport är att 

framställa en idé som är kopplad till olika strategier, för att uppnå en positiv utveckling av Ockelbo 

centrum. Målet är att vända den negativa befolkningstrenden, genom att skapa fler arbeten och ett 

rikare folkliv. Denna rapports idéer är kopplade till strategierna kluster, livskvalitet och socialt kapital. 

Strategierna kommer även att ta fysik form i Ockelbos centrum genom ett förslag på en ny 

centrumplan, där vår plan har som syfte att uppföra ett offentligt växthus intill kommunhuset. Även 

den tidigare konsumlokalen ska användas som Ockelbos nya ekologiska matcentra. Dessa två 

fundamentala strategier har som mål att öka samerkan mellan lokala aktörer och stärka kulturen 

samt främja en grön livskvalité.  Ockelbo kommuns planprogram och denna rapport utgår från de 

mål och strategier som är utarbetade för hela Region Gävleborg.  Visionen för Region Gävleborgs 

utvecklingsprogram fokuserar på möjligheter, nytänkande, innovationer, kluster och mångfald.  

Ockelbos centrum behöver en utveckling för att locka nya invånare till kommunen genom att öka 

förutsättningarna för nuvarande invånare. Därför vill kommunen arbeta med olika strategier för att 

öka attraktiviteten till att leva och bo i kommunen. Detta arbete kommer att fokusera på Ockelbo 

som en del i en större region men även den fysiska miljön vid Ockelbo centrum. 
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Ockelbo idag 

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län, cirka 40 minuter med bil nordväst om Gävle. Kommunen 

har en landarea på 1065 km2 och består av byarna Ockelbo, Lingbo, Åmot och Jädraås. Totalt bor det 

omkring 5 907 människor i kommunen (Ockelbo kommunfakta, 2014). Det finns goda 

pendlingsmöjligheter med buss och tåg till närliggande orter. År 2010 var det totala antalet 

inpendlare 415 personer och antal utpendlare 1080 personer och det råder ingen tvekan om att 

Ockelbo kommun är en pendlarkommun. Ockelbo är känt för många saker och det som troligtvist är 

mest känt i Ockelbo är deras årliga sommar – och vintermarknader. Ockelbo är även kända för deras 

företag och varumärken som Ockelbo ost och Ockelbo kyckling.  Bortsett från marknaderna är Wij 

trädgårdar den största turistdraken Ockelbo har. Wij trädgårdar är inte bara en fantastiskt fin 

trädgård och miljö, utan har också en restaurang som serverar närodlad och ekologisk mat.  

Under arbetets gång har Ockelbo besökts och det har förts en dialog med kommunen. En SWOT-

analys har genomförts tillsammans med Mimmi Ekström, projektledare för Framtidens centrum i 

Ockelbo. SWOT står för strenght (styrkor), weakness (svagheter), opportunities (möjligheter) och 

threats (hot). Analysen gick ut på att diskutera Ockelbos respektive faktorer. Genom SWOT-analysen 

framgick det tydligt vad Ockelbo har för styrkor respektive svagheter. Några av Ockelbos styrkor är 

att det är lätt att mötas och att det finns en gemenskap och en ”alla känner alla”-anda. Ockelbo har 

också ett bra företagsliv som främjar eget företagande med fokus på ekologisk odling och 

närproducerat. De svagheter Ockelbo har dels två negativa spiraler. En handlar om att en stor lokal i 

centrum, tidigare ägts av affären COOP, nu stått tom i över två år. Detta skapar en viss oro och ju 

längre tid det tar att hyra ut desto svårare är det och invånarna är rädda för att denna lokal inte blir 

uthyrd. Den andra spiralen är den demografiska utvecklingen. Det har visat sig att det är många fler 

unga flickor som flyttar från kommunen än unga pojkar. En annan svaghet är att centrumets fysiska 

miljö inte är välanpassad för alla. Marken är väldigt ojämn och hindrar människor med 

funktionsnedsättning att tas sig fram. Idag består stora delar av centrum av en parkeringsplats och 

det finns få mötesplatser på torget. 

Som tidigare nämnts har Ockelbo ett bra företagsliv och goda möjligheter finns att starta eget 

företag. Det finns möjligheter för nya mötesplatser, antingen genom att förbättra de befintliga 

mötesplatser eller genom att skapa nya. Mimmi berättade att nu möts människor innanför 

Icabutikens dörrar och att det inte finns attraktiva mötesplatser som kan utnyttjas under det kallare 

halvåret. Vandrarhemmet som ligger intill centrumet har potential att framhävas och det finns 

möjlighet att samverka med torget för att skapa ett mer aktivt centrum.  Ockelbo lider också som 

många andra delar av Sverige av en hög ungdomsarbetslöshet. När Ockelbo hotas av att butiker 

stängs finns det inte mycket kvar som kan rädda denna arbetslöshet – butikerna utgör stommen för 

centrum.  

 

Ockelbo har komparativa fördelar jämfört med resten av Sverige inom jordbruk, skogsbruk och fiske. 

Detta tillsammans med dess styrkor och möjligheter som deras gemenskap, företagsliv och fokus på 

ekologisk odling och närproducerat kan skapa en livfull och aktiv stadskärna. Genom en aktiv och 

livfull stadskärna kommer hoten att elimineras och svagheterna som de negativa spiralerna kommer 

förvandlas till styrkor och bli positiva, uppåtgående spiraler.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Fundamentalt har Ockelbo ett utgångsläge som stämmer överens med vår vision. Visionen fokuserar 

på kluster, livskvalité, möten och socialt kapital. Ockelbo är sedan tidigare relativt etablerad när det 

kommer till lokalproducerad mat. Fundamentet till att uppnå visionen utgår från att öka 

lokalproducenters slagkraft och skapa en grön trend. Trenden är relaterad till livskvalité och 

kulturella värderingar. Individer som uppskattar rekreation och miljö kan tänkas uppskatta 

lokalproducerad mat och en hållbar utveckling. 

Ur Ockelbos kontext är det väsentligt att drivmotorn för hela projektet är dynamisk och attraherar 

alla intressenter som är relevanta för en framgångsrik tillväxt. Visionen är drivmotorn men det 

behövs bränsle för att visionen ska kunna bli verklighet. Neilsén (2013) hävdar att ”bränslet” kan 

bestå av ett tema. Neilsén (2013) har utvärderat Hultsfredsfestivalen och vilka faktorer som 

resulterade till Hultsfreds framgång och fall.  En av Hultsfredsfestivalens framgångsfaktorer var en 

vision och tema som drevs av visionärer. Utifrån dessa fundament attraherades aktörer och 

intressenter som bidrog till festivalens framgång. Ett kluster, eller FUNK-kluster som Neilsén(2013) 

kallar det blev resultatet av en vision och drivkraft som attrahera fler entreprenörer. Metaforiskt är 

ett träd med utväxande grenar en lämplig liknelse. Ockelbo kan relatera till strategier som kluster för 

att det redan existerar etablerade entreprenörer inom lokalproducerad och ekologisk mat. Livskvalité 

och Wijs trädgårdar är ur Ockelbos perspektiv lämpliga faktorer att inkludera till ett tema. Hultsfreds 

framgång vid upprättande av detta FUNK-kluster härstammar enligt Neilsén (2013) från en modell 

som kallades ERIBA, (E) education and training, (R) research, (I) industry, (B) buisness och (A) 

art/culture. Aktörer och entreprenörer från varje kategori attraherades till klustret succesivt, det är 

dock det kulturella och innovativa som är drivkrafter och grunden till klustret. Wijs trädgårdar kan ur 

Ockelbos situation representera en stor del av det innovativa och attrahera samt bibehålla innovativa 

människor parallellt med ett ökat socialt kapital. Wijs trädgårdar erbjuder redan lärosäten i 

samarbete med högskolan i Gävle. Om utbildningen i Ockelbo samverkar med ett utökat ekologiskt 

initiativ är vår vision fullt möjlig att genomföra. 

Enligt SCB (2014) är Ockelbos största komparativa fördel idag och sedan 10 år tillbaka jordbruk, 

skogsbruk och fiske.  Det kan utifrån denna analys konstateras att kommunen har förutsättningar och 

erfarenhet inom den dessa näringar. Wijs trädgårdar och de lokala matproducenter i kommunen är 

ett ytterligare bevis på det sociala kapital som Ockelbo besitter inom framförallt jordbruk och odling.  

Hardwick, Vermont i USA är en stad med liknande rurala förhållanden som Ockelbo. Hardwick är en 

stad som historiskt sett haft jordbruket som sin största näring. Senaste år har Hardwick kämpat mot 

arbetslöshet och minskad tillväxt som många andra orter på landsbygden. Sedan 2004 har Hardwick 

ökat antalet arbeten och sin befolkning radikalt. Cirka 175 nya arbetstillfällen och en 

befolkningsökning med 38,5% (Census Viewer, 2012) har uppstått genom den strategi som vi kallar 

”tillbaka till rötterna”. Enligt USDA (u.å.) har Hardwick skapat en lokal matekonomi genom att 

etablera ett lokalt ”food center”.  Matcentrat bistår lokala producenter att raffinera sina produkter 

och därigenom öka värdet på produkten i fråga. Även marknadsföring och distribution av varor är 

frågor som företag kan få vägledning inom.  Genom bistånd från staten och ideella 

utbildningsorganisationer upprättades matcentrat och har fungerat som ett nav för samverkan 
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mellan lokala producenter i kommunen.  En ram för projektet är att en hållbar utveckling rörande 

matproduktion ska uppnås.  

I relation till exemplet om Neilsén (2013) och FUNK-kluster är den modell som han förespråkar ett 

teoretiskt verktyg som kan hjälpa Ockelbo förverkliga ett liknande projekt. Det kan tilläggas att 

Ockelbo inte bör bli allt för beroende av en stor entreprenör. Om exempelvis hela projektet är 

beroende av endast Wijs trädgårdar ökar sårbarheten för projektets framtid. Ett skyddsnät i form av 

subventioner eller liknande bör om så är fallet överses. Fler entreprenörer främjar även innovation 

och tillväxt; det optimala förhållandet för projektet inkluderar fler små aktörer i förhållande till en 

stor dominerande. Utbildningen som Wij erbjuder i kombination med ideellt arbeta och statligt 

bistånd är alla faktorer som kan hjälpa Ockelbo bygga den grund som behövs för att förverkliga vår 

vision om en lokal matekonomi.  

Vision 

 

Gröna Ockelbo - möjlighetens småstad 
En varm och välkomnande kommun där människor, företag och grönska kan 

växa efter egna förutsättningar. Vi växer tillsammans mot en framtid för alla 

- stora och små, idag och imorgon 

 
 

Mål 
1. Skapa attraktivitet till att bo och leva i Ockelbo och därigenom öka befolkningsantalet.  

2. Skapa rörelse och aktivitet i centrum för att skapa möten och interaktion.   

3. Sätta Ockelbo på kartan. 

4. Utveckla ett framgångsrikt ekologiskt kluster.  
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Gröna Ockelbo 

Ockelbo har sedan en längre tid haft problem med arbetslöshet och utflyttning, speciellt bland unga. 

Ockelbos centrum har drabbats hårt av utflyttningen och flera butiker har blivit tvungna att stänga. 

Det tysta och tomma centrumet och de låga möjligheterna till arbete i området har bidragit till att ny 

befolkning inte lockas till kommunen. För att öka Ockelbos attraktivitet och näringsliv kan olika 

strategiska planer uppföras. Denna rapport föreslår strategierna: att skapa kluster, öka livskvalitén 

och öka det sociala kapitalet. 

Ockelbo har stora komparativa fördelar inom jordbruket, skogsbruk och fiske. Kommunen har ett 

flertal småföretag som arbetar med jordbruk och framför allt ekologiskt jordbruk, som till exempel 

Böle grönsaker, Ockelbo kyckling, Ockelbos ekogubbar. Enligt Ockelbos kommun (2013) är 33 % av de 

livsmedel som inhandlas av invånarna ekologiska, detta tyder på att det redan finns en god ekologisk 

kultur i kommunen. Denna rapports förslag är förstärka detta ännu mer, genom ett ekologiskt kluster 

och med ett liknande “food center” som i Hardwick, Vermont. Vi har kallat det för Ockelbos 

ekocenter. Klustret ska skapa ett nätverk av olika odlare för att genom samverkan och utbyte av 

kunskap samt tjänster ge konkurrensfördelar och en större tillväxt. Ockelbos ekocenter kan genom 

olika projekt hjälpa producenterna att optimera sin produkt och få hjälp med marknadsföring. Det 

ekologiska klustret ska bidra till att det är attraktivt att lokalisera sitt ekologiska odlingsföretag i 

Ockelbo. Målet är att Ockelbo ska bli ett odlingsmecka. Wijs trädgårdar är idag kommunens största 

turistnäring men Wij trädgårdar har sedan några år gått med förlust. Wijs trädgårdar har också 

bidragit till Ockelbos ekologiska kultur och skulle kunna fungera som klustrets nav och ansikte utåt.  

Ett FUNK-kluster fokuserar på att sammanfläta forskning, utbildning, näringsliv och kultur för att 

skapa ökad tillväxt. Detta skulle kunna appliceras i Ockelbo med Wij trädgårdar och de andra 

företagen som arbetar med ekologisk odling som näringslivets del. Idag undervisar Högskolan i 

Gävles Trädgårdsmästarprogram på Wij trädgårdar och detta skulle kunna leda till att det utökades 

till forskning. Ockelbo har enligt Mimmi Ekström den senaste tiden saknat evenemang och kultur att 

samlas omkring sedan Ockelbo basket lades ner. För att skapa en del av faktorerna till livskvalitét 

behövs evenemang, kultur och fest i kommunen fler gånger än bara under marknadsdagarna. Wij 

trädgårdar eller/och det nya centrumet kan ge möjlighet till just detta.  

Det ekologiska tänket ska spela av sig på den fysiska miljön i Ockelbocentrum. Vårt förslag till 

Ockelbos nya landmärke är ett stort växthus på torget i centrum. Växthuset ska verka som en symbol 

för kommunens ekologiska kultur. Inspirationen till det stora växthuset är taget från Eko reliefs 

projekt, där de byggt ett växthus runt omkring deras bostadshus för att skapa ett behagligt klimat 

(figur 1 och 2). Centrumet ska gå från att vara en grå parkeringsplats där invånarna skyndar sig förbi 

till en grön oas för aktivitet och möten (figur 3a-f). Ett växthus som både ska kunna utnyttjas på 

vintern som på sommaren. Inne i växthuset ska det finnas en odlingsplats, en plats för torghandel, ett 

kafé eller en restaurang, en lekplats, en plats för olika aktiviteter och en plats för att umgås efter en 

lång arbetsdag. Växthuset ska kunna anpassas till väder och det ska ge en utomhuskänsla med ett 

behagligt klimat. Ockelbo centrum ska bli mer attraktiv, en plats där invånarna vill stanna och umgås 

en stund. Interaktion mellan invånarna kan skapa ett bättre socialt kapital, där nya affärsidéer kan 

väckas. Ett av våra förslag på aktiviteter är att anordna utomhusbio inne i växthuset till exempel en 

snöig vinterkväll. 
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Centrumet ska vara som en mötesplats för klustret och Ockelbos ekocenter, det ska fungera som 

klustrets och ekocentrats skyltfönster utåt. Här kan det sälja sina produkter. I växthuset ska 

restaurangen och odlingsplatsen samarbeta. Ockelbo använder uttrycket härodlat. Med odling 10 

meter bort från restaurangen blir det verklingen härodlat. 

 
Figur 1. Eko reliefs växt- och bostadshus. Paret har under flera år byggt in sitt bostadshus i ett växthus- detta 

för att skapa ett energisnålt boende med behaglig temperatur året om (Ecorelief, u.å.).   

 
Figur 2. Inne i växthuset finns den en prunkande trädgård och alla växter när noga planerade för ett bidra till en 

lättskött och behaglig trädgård (Ecorelief, u.å.).  
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Ockelbos centrumplan
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3B 

3C 
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Figur 3A-F. Gröna Ockelbos nya centrumplan.   

3D 

3E 

3F 
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