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Inledning 
 

Vi är 1048 personer som är folkbokförda och permanentboende i Sunnansjö (2018). Därtill 
tillkommer fritidsboende och turister som bor här säsongsvis. 

Hur vill vi utveckla vår bygd? Vad kan vi göra med våra lokala resurser? 

För att i någon utsträckning ge svar på denna fråga, har Sunnansjö byalag, en representant för 
Ludvika kommun samt en processledare från Hela Sverige ska leva, genomfört en lokalekonomisk 
analys under vintern 2020.  

I denna rapport vill vi berätta vad vi har kommit fram till. Tanken är att rapporten ska kunna utgöra 
ett underlag för fortsatt dialog och ett fördjupat arbete med vår lokala ekonomi i Sunnansjö.   

Rapporten består av tre delar. Den första delen ger en kortfattad introduktion till det 
lokalekonomiska perspektivet. Den andra delen, som är den mest omfattande, presenterar olika 
aspekter av Sunnansjö lokala ekonomi baserat på statistik från Statistiska centralbyrån och Ludvika 
kommun.1 Den tredje delen beskriver föreningslivet och tillgången till service i Sunnansjö samt 
återger de utvecklingsförslag som har framkommit under gemensamma möten.  

Förhoppningsvis stimulerar läsningen till några nya tankar kring vår gemensamma framtid i 
Sunnansjö! 

Vi vill också tacka Ludvika kommun för medfinansiering och stöd i genomförandet av den 
lokalekonomiska analysen. Därtill vill vi tacka Färnebo folkhögskola, som erbjuder kurser i 
lokalekonomisk analys. 

 

Vad är en lokalekonomisk analys? 

En lokalekonomisk analys – LEA – är ett processverktyg som erbjuder vägledning när vi vill 
kartlägga vår lokala ekonomi utifrån flera infallsvinklar. Syftet med att genomföra en LEA är att få 
en klarare bild över hur resurser läcker ut från vår lokala ekonomi, så att vi kan initiera ett 
långsiktigt arbete med att ’hämta hem’ en del av de resurser som försvinner. Därtill kan en LEA 
visa på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att behålla och utveckla resurser 
lokalt samt utgöra en katalysator för motivation och mobilisering av lokala krafter. Mottagaren av 
LEA:n är den egna bygden, ideella föreningar, lokala företagare, politiker och tjänstemän och bör 
finnas fritt tillgänglig för alla. En LEA utgör många gånger en bra grund i arbetet med att skapa en 
lokal utvecklingsplan.  

 

 

Har du frågor eller synpunkter kring rapporten? Kontakta: 
Anna Grönvall, processledare, Hela Sverige ska leva, anna.gronvall@helasverige.se, 070 475 09 66 

 
1 Alla beräkningar och tabeller som presenteras i denna rapport bygger på statistik speciellt framtagen för Sunnansjös valdistrikt av 

Statistiska centralbyrån och bifogas som appendix till rapporten.  
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Det lokalekonomiska perspektivet 
 
Mänskligheten står idag inför omfattande och sammanflätade ekologiska, sociala och ekonomiska 
problem. Många menar att lösningen stavas lokalisering, där vi genom applicerandet av ett 
lokalekonomiskt förhållningssätt bättre kan svara upp mot dessa utmaningar.  

Att ha ett lokalekonomiskt synsätt innebär att vi utgår ifrån hur vi kan hushålla med begränsade 
resurser inom det geografiska område som utgör hembygden. När pengar och resurser cirkulerar i 
vår lokala ekonomi, skapas ett levande samhälle med hög ekonomisk aktivitet, i motsats till om 
pengar och resurser ständigt flödar ut ur lokalsamhället. Genom ett vitaliserat lokalpolitiskt 
inflytande, ett bättre brukande av lokala resurser samt en ökad lokal produktion och växande lokala 
marknader, skapas nyckeln till hur vi ska finna vägar framåt för att bygga aktiva och robusta 
lokalsamhällen med framtidstro.  

 
Bild 1: Cirkulation av pengar och resurser i den lokala ekonomin. (Bild LEA-rapport Sigtuna) 

 

Exemplet Läckby 

För att skapa en bättre förståelse för de ekonomiska flöden som påverkar våra lokalsamhällen, 
återges här det fiktiva exemplet om orten Läckby, framtaget av Ylva Lundkvist Fridh (2019) med 
inspiration från New Economics Foundation (neweconomics.org). 
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Bild 2: Illustrationen visar hur pengar flödar till och från ett lokalsamhälle samt exempel på hur läckage kan 

minskas. (Illustration av Ylva Lundkvist Fridh, 2019) 

 

Läckby representerar vårt lokalsamhälle. In i Läckby sker ett inflöde av resurser, i form av:  
• Pengar, via löner, pensioner, avkastning på kapital, barnbidrag, socialt bistånd mm. 
• Offentliga investeringar från kommunen, regionen, staten och EU i form av vägunderhåll, 

skola, äldrevård, kollektivtrafik, föreningsbidrag, företagsstöd mm. 
• Pengar från turister och fritidsboende som köper produkter och tjänster från Läckbys 

företag. 
• Medel från privata aktörer, som exempelvis vindkraftverkets bygdepeng eller den lokala 

sparbankens utdelning av stipendier. 
 
Men från Läckby sker även ett utflöde av resurser, i form av: 

• Läckbybornas konsumtion i form av el och bensin från externa energibolag, dagligvaror 
och restaurangmåltider från storstadens köpcenter, kläder från nätbutiker, resor och 
hotellnätter av företagsägare på andra orter, räntan på bostaden av en bank med kontor i 
utlandet och husrenoveringar av hantverkare från närmaste storstad. Med andra ord, 
Läckbyborna spenderar det mesta av sina inkomster på företag som inte finns i det lokala 
samhället. Sina sparpengar investerar de till största del i fonder och banker som inte 
investerar i Läckby. 

• Skatt, där huruvida denna blir en förlust eller ej, beror på hur mycket som återförs i form 
av offentliga investeringar. 

• Människor, särskilt ungdomar, som inte hittar utbildning eller jobb i Läckby och väljer att 
flytta in till staden.  

 
Om utflödet av resurser ständigt är större än inflödet, så innebär det att Läckby dräneras på 
möjligheterna att ha en levande ekonomi. Hur kan vi vända denna trend och täppa till hålen i den 
läckande hinken? Läckbyborna kommer på flera kreativa förslag, exempelvis: 

• Energi - Läckbyborna startar ett lokalägt vind- och solcellskooperativ. 
• Drivmedel - Bondgårdarna startar ett projekt för att börja producera biogas från gödsel 

och andra biorestprodukter. 
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• Mat - Lanthandeln tar in mer lokalproducerade livsmedel. 
• Kläder - Ett socialt företag öppnar en butik för återbruk, där de säljer och syr om gamla 

kläder. 
• Semester - Läckbyborna har mer ”hemester” än tidigare. De tar också fram en informativ 

hemsida om Läckby som lockar fler turister till orten, vilket gör att Läckbyborna kan ta 
tåget till Europa och spendera sina semesterpengar på annat håll, utan en ekonomisk 
förlust för Läckby. 

• Ränta - Läckbyborna flyttar en del av sina sparpengar till lokala fonder, som återinvesterar 
resurserna genom utlåning till olika utvecklingsprojekt i bygden. 

• Tjänster - Läckbyborna går oftare till den lokala frisören, anlitar den lokala hantverkaren 
och äter lunch på den lokala restaurangen. 

• Utbildning - Läckbyborna tar kvällskurser på den närliggande folkhögskolan och 
organiserar studiecirklar på orten.  

• Skatt - Läckbyborna använder sin demokratiska röst för att uppmuntra kommunen att 
upphandla lokalt producerade varor och tjänster för delar av den skatt som kommunen 
lyfter från Läckby. 

 

Ankarinstitutioner 

I en diskussion om lokalekonomi, bör vi också lyfta fram betydelsen av så kallade ankarinstitutioner. 
Det finns flera samhällsaktörer som har en given roll i främjandet av en positiv utveckling för våra 
lokala ekonomier. Exempel på sådana är kommuner, skolor, vårdcentraler, barn- och äldreomsorg, 
polis osv. Dessa ankarinstitutioner har ett intresse av att vara kvar på en plats och främja 
utvecklingen för de som bor där. En ankarinstitution har en ”positiv skugga”, då den kan skapa 
lokal tillväxt och en stabil grund för en rad lokala företags verksamheter, genom att spendera sina 
budgeterade medel på upphandling av lokalt producerade varor och tjänster. I en kommun finns 
ofta flera potentiella ankarinstitutioner, som bör samverka för att bygga en starkare lokal ekonomi. I 
arbetet med en lokalekonomisk analys behöver vi bjuda in dessa till samtal, såväl som ställa krav på 
att de tar fram strategier för att utnyttja sin köpkraft till att bygga lokal ekonomi och välfärd för våra 
demokratiska skattepengar. 

 
Bild 3: Illustrationen visar ankarinstitutionens ”positiva skugga”. (Illustration av Jonathan Korsár, 2019) 
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Sunnansjö ur ett lokalekonomiskt perspektiv 
 

Avgränsning av området 

För den lokalekonomiska analysen har vi valt att utgå från valdistriktet i avgränsningen av 
undersökningsområdet. Detta motiveras genom att projektgruppen ville få med Västansjö i 
undersökningen, vilket inte hade varit fallet om avgränsningen gjorts på postnummer 770 12. Vi 
valde också bort alternativet att rita en egen karta för Sunnansjö, då detta skulle innebära ett 
tidskrävande arbete med att göra olika avvägningar kring hur gränser skulle dras. Därtill, skulle det 
också ta längre tid att få statistikpaketet levererat från SCB med en egenritad karta. När Sunnansjö 
omnämns i texten avses alltså hela valdistriktet, om inte annat anges.  

 

 
Bild 4: Sunnansjö valdistrikt. (Bild Valmyndigheten) 

 

Den geografiska platsen 

Sunnansjö återfinns i det boreala barrskogsbältet och kännetecknas i de västra delarna av ett 
kuperat skogslandskap med insjöar och våtmarker, och i de östra delarna av större sjösystem, öar, 
jordbruksmarker och bevarade kulturlandskap. I anslutning till områdets norra och sydliga delar 
återfinner vi Nybrännbergets naturreservat och Skattlösbergs bys naturreservat. I den östra delen av 
området finner vi tätorten Sunnansjö, där vi finner exempelvis livsmedelsbutik, järnhandel, 
handelsträdgård, båthamn, caféer, butiker, vårdcentral, biblotek, äldreboende, skolor, 
kulturbyggnader mm.  
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Tätorten utgör platsen där det tidigare bruket låg. Det finns flera byar i Sunnansjö, däribland 
Västansjö, Norhyttan, Norsån och Gänsen.  

 

 
Bild 5: Sunnansjö bruk kring sekelskiftet 1900. (Bild Wikipedia) 

 

Det bor 4,7 invånare per km2 i Sunnansjö, att jämföra med 18,1 för Ludvika kommun och 25,1 för 
landet, vilket indikerar att det är ett glesbefolkat område. Tätorten Sunnansjö har ett bra strategiskt 
läge, eftersom platsen är centralt placerad mellan andra lokalsamhällen och många passerar 
Sunnansjö på sin väg till Ludvika.  

 

Primärindustri 

När vi gör en lokalekonomisk analys, utgår vi från vilka resurser som finns tillgängliga i vår närmiljö 
och hur de brukas - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I Sunnansjös fall, när vi ser till hela 
valdistriktet, utgör skogen en av de främsta naturresurserna. Skogsbruket kan därför sägas vara en 
av de primära industrierna och det som i stor utsträckning formar den lokala ekonomin och dess 
förutsättningar idag och i framtiden. Kartan nedan visar hur markägande är uppdelat i Sunnansjö 
mellan företag (organisationsnummer), privatpersoner (personnummer), kommunen och övriga.  
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Bild 6: Kartan visar markägare uppdelade på företag, privatpersoner, kommunen och övriga. (Bild Ludvika kommun) 

 
Det som framgår från kartan ovan, är att uppskattningsvis dryga hälften av Sunnansjös yta ägs av 
företag och majoriteten av resterande yta ägs av privatpersoner.  

Härtill kan nämnas att det finns 1016 fastigheter i Sunnansjö, varav 226 st., eller cirka 22 % är 
lantbruksfastigheter.2 Av dessa 226 lantbruksfastigheter är 161 obebodda. Med andra ord, det 
verkar finnas förhållandevis många, mindre lantbruksfastigheter i området, varav cirka två 
tredjedelar består av endast skogsmark (de obebodda).  

Frågor kring skogsbruket, som har diskuterats under LEA-processen, handlar om ägandestrukturer, 
vart vinster från exploateringen av skogen tar vägen samt hur många lokala arbetstillfällen som 
skogsbruket omfattar. En annan fundering handlar om att vi ofta lyfter fram kommunen som en 
betydande maktfaktor för vårt lokalsamhälles utveckling, medan vi förbiser vem som äger marken 
vi går på och vem som gynnas av utvinningen och utförseln av naturresurser från våra närområden.  

Ur ett långsiktigt perspektiv är naturen, i detta fall skogen, det som består, medan mänskliga 
verksamheter tenderar att uppstå och avvecklas över tid. Utifrån ett lokalekonomiskt perspektiv 
resonerar man därför, att det mest robusta samhället över tid är det vars ekonomi är förankrad i den 
omgivande naturen samt kännetecknas av ett starkt demokratiskt inflytande hos befolkningen som 
bor på platsen. Här kan vi fråga oss: Kan vi göra något för att en större andel av skogens värde 
skulle kunna gynna den lokala ekonomin? Hur kan vi som bor i Sunnansjö få ett större inflytande 
över hur området som vi bor i brukas? Kan vi tänka oss en framtid där skogen genererar fler och 
andra ekonomiska värden än idag? 

 
2 En lantbruksfastighet kan bestå av (1) enbart åkermark, betesmark, skogsmark, skogsimpediment och övrig mark, eller (2) 

bostadsbyggnad med tomtmark och ekonomibyggnad. 



Hela	Sverige	ska	leva	 	 9	(28)	

Utöver detta, så vet vi att dagens moderna skogsbruk genererar stora påfrestningar för naturliga 
miljöer och ekosystem, vilket väcker frågor om exempelvis biologisk mångfald i vårt närområde. Vi 
kan också fundera över skogsbrukets inverkan på den estetiska och känslomässiga upplevelsen hos 
oss som bor och vistas i Sunnansjö. Går det att föreställa sig en annan, framtida livsmiljö, som är 
mer levande, mångfaldig och dynamisk?  

Ytterligare en fråga som väcks, är hur ett varmare klimat, med torrare och längre somrar, kommer 
att påverka riskerna för omfattande bränder, där täta barrskogar är särskilt utsatta. För en plats som 
Sunnansjö, som utgörs av omfattande områden av monokulturer med granplantager, är detta en 
högst angelägen fråga att diskutera vidare framöver. 

Andra industrier som återfinns i området är Västerbergsslagens energi Ab, Eco Log Försäljning Ab 
och Kronans Droghandel Apotek Ab. Västerbergsslagens energi Ab äger och driver Sunnansjö 
kraftstation, ett litet vattenkraftverk. Men bolaget har varken bolagssäte eller något arbetsställe i 
Sunnansjö enligt SCBs Företagsregister. Eco Log Försäljning, AB är registrerat i Sunnansjö, men 
utgör inte heller ett arbetsställe och förekommer därför inte in företagsregistret. Kronans 
Droghandel Apotek Ab i Sunnansjö förekommer inte i SCBs Företagsregister eller är registrerat i 
Sunnansjö, likväl finns det personer som arbetar på Kronans apotek i Sunnansjö. Men av någon 
oklar anledning syns inte detta i Företagsregistret över arbetssällen.  

Många gånger är det svårt att bedöma hur stora företag är organiserade och vad de tillför den lokala 
ekonomin. I dessa företags fall är det rimligt att tro, att de inte bidrar till cirkulation av pengar eller 
resurser i den lokala ekonomin i någon större utsträckning, även om de erbjuder värdefulla varor 
och tjänster för oss som bor i Sunnansjö.  

 

Övriga resurser 

Andra resurser som finns i Sunnansjö är jordbrukslandskap, sjösystem, kulturbyggnader och de 
företag och offentliga verksamheter som återfinns i centrala Sunnansjö. Jordbruksmarkerna brukas 
idag genom Tallmo Handelsträdgård, som har funnits i Sunnansjö under många år och vars existens 
är vida känd i omgivningarna. Likväl finns det stor potential att bruka befintliga jordbruksmarker i 
ännu större utsträckning. Kulturbyggnader förvaltas av hembygdsföreningen och brukas genom 
olika kulturarrangemang, där julmarknaden är särskilt omfattande och välbesökt. Dock finns det 
flera byggander som skulle kunna brukas mer aktivt för att gynna den lokala ekonomin, exempelvis 
Tallmogården. Gällande brukandet av sjösystem, så finns det en kommunal båthamn i Sunnansjö. 
Frågan är om det går att utveckla verksamheter som tar tillvara den resurs som sjösystemet utgör 
och som kan skapa mer ekonomisk och miljömässigt hållbar aktivitet i området.  
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Bild 7: Exempel på resurser som återfinns i Sunnansjö. Kan jordbruksmark, skog, kulturbyggnader och sjösystem 
brukas bättre för att gynna den lokala ekonomin? (Bild Privat (öv), Supermiljöbloggen (öh), Dalarnas tidningar (nv), Privat (nh) 

 

Arbetsställen 

Vi kan gå djupare i analysen av Sunnansjös lokala ekonomi genom att studera de arbetsställen som 
återfinns i området. Tabellen nedan är baserad på SCB:s Företagsregister och visar antalet 
arbetsställen uppdelade på näringsgrenar (2019). 

 
Tabell 1: Antal arbetsställen uppdelade på näringsgrenar i Sunnansjö, 2019. (Diagram SCB) 

 

I företagsregistret, som bifogas till statistikpaketet från SCB, kan vi även utläsa att det år 2019 fanns 
24 arbetsställen i Sunnansjö med anställda, varav: 
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Arbetsställe med 50-99 anställda: 
• Boende Solgärdet och hemtjänst Sunnansjö 

 
Arbetsställen med 10-19 anställda: 

• Sunnansjö skola, förskola och fritidshem 
• Vårdcentral Sunnansjö 
• Grängesbergs hyrkart AB 

 
Arbetsställen med 5-9 anställda: 

• Grangärde maskin AB 
• Coop Nära 

 
Arbetsställen med 1-4 anställda: 

• A. Rentall AB 
• AB Sunnansjö Järn- och bygghandel 
• Anders Bolander och Associates AB 
• ATEK Arvidsson Teknik AB 
• Credar Solutions Sweden AB 
• GVE Teknik AB 
• Håkan Stenman konsult AB 
• JA Industri AB 
• Jansson Willy 
• KL Reparation & Entreprenad AB 
• Ludvika kommunfastigheter AB 
• M Persson Golv & Bygg AB 
• Marias Sunnansjö AB 
• Mattias Nyström Transport AB 
• Mikael Karlssons Åkeri i Sunnansjö AB 
• Pieber Simon 
• Radbrandts Consulting AB 
• Tallmohus AB 

 

 

Sammanfattningsvis är följande observationer möjliga att göra utifrån SCBs statistik och 
företagsregister. Det stora flertalet företag i Sunnansjö idag, 156 stycken, är enskilda firmor utan 
anställda. Flertalet av dessa enskilda firmor återfinns inom näringsgrenen jord-, skogsbruk och fiske 
(94 st) och har sannolikt en formell koppling till befintliga lantbruksfastigheter. Vi kan också se att 
Ludvika kommun är den största arbetsgivaren och att de anställda är utspridda på flera olika 
verksamheter. Även Region Dalarna (Vårdcentralen), Grängesbergs hyrkart AB, Coop Nära och 
Grangärde maskin AB är arbetagivare med flera anställda.   

En fråga som väcks är vilken roll de centrala arbetsgivarna kommer att spela på lång sikt? Vilka hot 
och möjligheter finns? Vilka kommer att finnas kvar, vilka kommer att avvecklas, vilka nya 
verksamheter kommer att se dagens ljus? Kan äldreboende, skolor, vårdcentralen, Coop, 
järnhandel, butiker, turist- och caféverksamheter, utgöra tydligare ankarinstitutioner och mer 
kraftfulla motorer för att vidareutveckla den lokala ekonomin?  

Något annat som framgår från SCB:s statistik är att kvinnor i mycket större omfattning arbetar 
inom offentlig verksamhet, som exempelvis omsorg och skola, medan män i större utsträckning 
arbetar inom den privata sektorn med skogsbruk, utvinning, tillverkning och bygg. En annan 
undran är hur könsfördelningen ser ut inom det ideella engagemanget i Sunnansjö, vilket vi här 
saknar statistik för. 
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Arbetstillfällen & pendling 

Självklart är det alla människor och vårt arbete som får en ort som Sunnansjö att fungera. Det 
handlar både om det arbete som görs i Sunnansjö av oss som bor här, såväl som det arbete som 
boende i Sunnansjö gör i omkringliggande samhällen som till exempel Ludvika, Borlänge och 
Smedjebacken. Arbetet genererar ju i båda fall inkomster för oss boende i Sunnansjö och möjliggör 
därmed en lokalekonomi i vilken vi betalar för bostäder, livsmedel, ved, el, service etc. I tillägg till 
detta tillkommer det arbete som görs i Sunnansjö av människor boendes utanför området. 

Av totalt 463 förvärvsarbetande i Sunnansjö (2019) var det 116 personer, eller cirka 25 %, som hade 
sitt arbete i Sunnansjö. En lite större grupp, 305 personer, eller cirka 66 %, av Sunnansjös 
förvärvsarbetande, arbetspendlade ut ur området. Till de 116 personer som bodde och arbetade i 
Sunnansjö tillkom 145 personer som arbetspendlade in till någon arbetsplats i Sunnansjö. Av de 
som arbetade i Sunnansjö var det med andra ord cirka 56 % som pendlade in hit från 
omkringliggande orter. 

Av de 305 personer som arbetspendlade ut från Sunnansjö var det 266 personer, eller cirka 87 %, 
som reste till en annan del av Ludvika kommun, 22 personer, eller cirka 7 %, som reste till Borlänge 
kommun och 14 personer, eller cirka 5 %, som arbetspendlade till Smedjebackens kommun.  

Det totala antalet arbetstillfällen, eller jobb, i Sunnansjö (2019) uppgick till 261 stycken, vilket utgör 
cirka 56 % av det totala antalet jobb bland de som förvärvsarbetar. Eller med andra ord, det saknas 
202 jobb för att samtliga förvärvsarbetande boendes i Sunnansjö skulle kunna ha sitt arbete lokalt. 
En så kallad ”sovort” brukar definieras som en plats där människor bor, men inte arbetar eller 
konsumerar. Man skulle därför kunna säga att Sunnansjö utgör en sovort till cirka 44 %. 

 

 
Bild 8: 66 % av de förvärvsarbetande i Sunnansjö pendlar ut ur området till sitt arbete. 87 % av dessa reser till en 

annan del av Ludvika kommun. (Bild Ystads Allehanda) 
 

Tankar som väcks är att de cirka 25 % som bor och arbetar i Sunnansjö utgör en grund att bygga 
vidare på för att utveckla den lokala ekonomin. Det verkar också finnas goda möjligheter för 
smartare arbetspendling genom att utveckla samåkningsmöjligheter inom kommunen. Rimligtvis 
bör pendling minska av sig självt och som en bieffekt av att den lokala ekonomin stärks, varför det 
kanske är mer klokt att fokusera vår energi på det senare. Men sannolikt kommer vi som bor på 
landbygder att vara bilberoende ett bra tag till, och då är frågan om vi kommer kunna fortsätta med 
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fossila bränslen från långt bort, eller om vi i kan skapa mer lokalproducerat bränsle inom en 
överskådlig framtid? 

En annan fråga är i vilken utsträckning som kollektivtrafik existerar, nyttjas och kan utvecklas? 
Ytterligare en undran är om det finns underlag för lunchrestaurang eller annan konsumtion för de 
145 personer som arbetspendlar in till området under veckorna.  

Gällande arbetstillfällen, så väcks frågan om vi med hjälp av befintlig företagsstruktur kan öka 
antalet arbetstillfällen i Sunnansjö, genom handel på den lokala marknaden. Hur kan vi stötta nya 
producenter och entreprenörer att komma igång med företagsverksamheter? 

 

 
Bild 9: Kan vi öka antalet arbetstillfällen i Sunnansjö genom samverkan mellan företag och ökad lokal efterfrågan? 

(Bild Byggkontakt) 

 

Människorna 

År 2018 hade Sunnansjö 1048 invånare, uppdelade på 527 hushåll (Cirka 2 personer/hushåll i 
genomsnitt). Antalet invånare har över en 10-årsperiod ökat med ett totalt nettotillskott på 33 
personer. Mellan 2014-2016 skedde en årlig inflyttning till Sunnansjö med cirka 200 personer, men 
många flyttade även ut under dessa år. In- och utflyttningsantal påverkas till stor del av att flyktingar 
kom till Sverige under dessa år. Under samma 10-årsperiod, 2009-2018, är det betydligt fler som har 
dött än fötts i Sunnansjö, där det ökande invånarantalet beror på den generella trenden att det är 
fler som flyttar in till, än ut från, Sunnansjö. Statistiken här påverkas sannolikt av att det finns en 
stadig ström av äldre människor från Sunnansjö och omkringliggande byar, som flyttar till 
Solgärdets äldreboende.   

Medelåldern i Sunnansjö är 48,8 år, att jämföra med 42,8 år i Ludvika kommun och 41,2 år för 
landet som helhet. Det är intressant att notera att de grupper där man kan observera en positiv 
nettoinflyttning tillhörde ålserklasserna 0-16 år (7 personer) och 25-34 år (8 personer) 2018, alltså 
barnfamiljer. Det brukar sägas att det gäller att locka till sig 19–35-åringar för att få en positiv 
befolkningstillväxt, eftersom få byter bostadsort efter 35 års ålder. Sunnansjös befolkning uppdelad 
i åldersklasser, visar att gruppen 65+ är den största, med totalt 358 personer. Denna åldersklass 
utgör cirka 34 % av Sunnansjös totala befolkning. Gällande könsfördelning så är det flest kvinnor i 
ålderklasserna 0-6 samt 65+, medan det i ålderklasserna 7-65 år är flest män, även om skillnaderna 
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inte är jättestora. Det finns 873 personer i Sunnansjö som är 18 år eller äldre. Av dessa är 383 gifta 
och 190 är skilda eller änkling/änka. Det finns alltså 175 personer i Sunnansjö som är under 18 år, 
eller cirka 17 % av totalbefolkningen.  

 

 
Bild 10: I Sunnansjö är den största befolkningsgruppen 65+ och utgör 34 % av totalbefolkningen. Solgärdets 

äldreboende är central för människor och lokalekonomi i Sunnansjö. (Bild Robin Aron) 

 

Frågor som väcks är hur vi kan skapa föryngring och nyinflyttning genom att locka barnfamiljer & 
storstadsbor att flytta till Sunnansjö? Hur kan vi skapa fler ytor för social gemenskap över 
åldergränserna? Vilka aktiviteter anordnas för barn och unga? 

 

Formell utbildningsnivå 

Som framgår av tabellen nedan, är det en marginellt lägre formell utbildningsnivå hos befolkningen 
i Sunnansjö i jämförelse med kommunen som helhet, och något större skillnad i jämförelse med 
hela landet.  

 
Tabell 2: Tabellen visar högsta utbildningsnivå, 25-64 år, för år 2019. (Data från SCB) 
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Frågor som väcks är vilka kunskaper som redan finns och vilka nya som krävs för att kunna 
möjliggöra för lokalekonomisk tillväxt och omställning i Sunnansjö? Vilka utbildningsmöjligheter 
finns i närområdet som man kan ta stöd av? Hur kan Brunnsviks folkhögskola och Högskolan i 
Dalarna stötta lokal utveckling i Sunnansjö? Kan ungdomarna ta sig hem på helger, eller måste de 
bosätta sig på sin studieort? Kan en större kontakt med hembygden medföra att fler ungdomar 
väljer att bosätta sig och bilda familj hemmavid istället för att de blir kvar på studieorten? 

 

Ekonomisk standard/köpkraft 

Tabellen nedan visar ekonomisk standard/köpkraft för Sunnansjös hushåll, 20+ år, för år 2017. 
Med andra ord, här har man delat in Sunnansjös 527 hushåll i fyra olika kategorier, baserat på de 
enskilda hushållens disponibla inkomst i kronor (2017).    

 
Tabell 3: Av tabellen framgår att 57 % av Sunnansjös hushåll har en låg eller medellåg disponibel inkomst, och   

43 % en medelhög eller hög inkomst, 2017. (Data från SCB) 

Som vi kan se i tabellen, så har 57 % av hushållen en köpkraft som är låg eller medellåg och 43 % 
medelhög eller hög. I jämförelse med kommunen som helhet är skillnaden marginell, men något 
större i jämförelse med riket. Vi ska också påminna oss om att det bor många äldre i Sunnansjö 
som har pension som inkomst, vilket påverkar helhetsbilden.  

Något som bör nämnas här, är de inkomstskillnader som existerade mellan kvinnor och män i 
Sunnansjö 2017. Männen tjänade då i genomsnitt 271 250 kr och kvinnorna 206 250 kr, en skillnad 
på 65 000 kr. För riket som helhet var medelinkomsten för män 294 000 kr och för kvinnor 
228 500 kr år 2017, där skillnaden i inkomst mellan könen uppgick till 65 500.  

Det är ingen nyhet att medelinkomsten för kvinnor generellt är lägre än för män. Frågan är hur vi 
kan öka den ekonomiska jämställdheten och hur vi kan stärka kvinnors företagande som en del i 
utvecklingen av våra lokalsamhällen.  

 

Boende 

I Sunnansjö finns 1016 fastigheter. Av dessa är 759 stycken, eller cirka 75 %, småhus, 226 stycken, 
eller cirka 22 % lantbruksfastigheter och 31 stycken, eller cirka 3 %, hyreshusfastigheter och övriga 
fastigheter.  Av de 1016 fastigheter som finns, är totalt 599 stycken obebodda, varav 161 
lantbruksfastigheter och 416 småhusfastigheter, totalt cirka 59 %. De obebodda fastigheterna 
utgörs inte främst av ödehus utan snarare fritidshus och skogsmark.  
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Bild 11: 75 % av fastigheterna i Sunnansjö utgörs av småhus. (Bild Pixabay) 

 
Det råder sedan länge bostadsbrist i nästan samtliga av Sveriges kommuner, samtidigt som många 
hus står tomma på våra landsbygder. Detta problem kommer ur att många hus brukas som 
fritidshus, att det förekommer oklara ägarförhållanden, att försäljningsvärdet på bostäder på 
landsbygden många gånger understiger produktionsvärdet, eller att husägare ”förvaltar” bostäder till 
barn och barn-barn, vilket sammantaget gör att bostäder inte blir tillgängliga på marknaden. Frågor 
som väcks är hur de obebodda husen påverkar Sunnansjös lokala ekonomi. Att det finns människor 
i en bygd, som arbetar och engagerar sig, är den absolut viktigaste förutsättningen för att skapa en 
levande och hållbar ekonomi. Hur kan vi se på de obebodda husen som en resurs för omställning? 
Hur kan vi skapa en fungerande bostadsmarknad lokalt? Är det önskvärt att minska andelen 
fritidshus till förmån för fler åretruntboende? 
 

Den regionala omsättningen i Sunnansjö 

Från SCB har vi också fått en uppskattning av den totala omsättningen (försäljningen/intäkterna) i 
Sunnansjö, ett belopp som uppgick till cirka 128 miljoner kr, exklusive moms, år 2018.3  

 
3 Hur beräknas den regionala omsättningen för Sunnansjö? En geografisk avgränsning har gjorts för Sunnansjös valdistrikt, där man 

utifrån SCBs Företagsregister har listat befintliga arbetsställen (arbetsplatser) i området. Därefter har man hämtat omsättningsuppgifter 
för dessa arbetsställen från SCBs register REGO – Regional omsättningsstatistik. REGO-registret baseras på uppgifter från 
Momsdeklarationsregistret från Skatteverket och uppgifter om företags arbetsställen i SCB:s Företagsregister. I Momsregistret finns 
information om omsättning på företagsnivå, för den juridiska enheten. För de företag med flera arbetsställen behöver omsättningen 
fördelas. Till detta används antalet anställda på varje arbetsställe samt arbetsställets bransch. Denna information finns i SCB:s 
företagsregister. Fördelningen görs i tre steg: (1) Utifrån de företag som har samtliga arbetsställen i samma bransch beräknas en 
genomsnittlig omsättning per anställd för respektive bransch. (2) Varje arbetsställe får sedan en uppskattad omsättning utifrån antalet 
anställda, som om arbetsstället skulle ha samma omsättning per anställd som genomsnittet för branschen. (3) Denna uppskattade 
omsättning används sedan för att bestämma hur stor del av företagets riktiga omsättning som läggs på arbetsstället. Om arbetsstället 
har 20 % av företagets totala uppskattade omsättning får de 20 % av den riktiga omsättningen. Ett specialfall är när alla arbetsställen är 
i samma bransch. Då behöver man inte ta hänsyn till olika branschgenomsnitt utan kan använda endast antalet anställda. Om ett 
arbetsställe har 20 % av de anställda får de 20 % av omsättningen. Samtliga verksamheter som har rapporterat in omsättning till 
Skatteverket på Momsdeklarationsblanketten ingår, även kommunal verksamhet och enskilda företagare.  
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Bild 12: Grangärde Maskin AB är ett av de lokala företagen i Sunnansjö. Sannolikt säljer företaget en stor andel 

av sina tjänster till kunder under utanför Sunnansjö. (Bild Grangärde Maskin AB) 

 

Vad säger den regionala omsättningen om Sunnansjös lokala ekonomi? Beloppet 128 miljoner ger 
en indikation på den ekonomiska aktiviteten i Sunnansjö, och rimligtvis borde detta belopp kunna 
ses som ett sorts mått på den lokala ekonomins vitalitet. En lokalekonomis hälsa är ju inte enbart 
kopplad till vad som produceras för den lokala marknaden, utan också till vad som produceras och 
säljs av lokala företag på regionala, nationella och internationella marknader. Frågor som väcks är i 
vilken utsträckning som vinster från lokala företags försäljning återcirkulerar i Sunnansjös ekonomi. 
En annan fråga är hur många arbetstillfällen denna samlade omsättning skulle kunna motsvara, i en 
mer lokalt organiserad ekonomi.    

 

Hur stora inkomster har hushållen i Sunnansjö? 

Sunnansjös 1048 invånare var, år 2017, uppdelade på 527 hushåll. Ett hushåll består av samtliga 
personer som är folkbokförda i samma bostad, och kan alltså bestå av allt från större familjer till 
ensamboende.  

Den disponibla inkomsten (alltså den inkomst som kan användas till konsumtion och sparande), 
såväl som utgifterna, varierar självklart för olika hushåll beroende på hur många man är och vad de 
vuxna i varje hushåll har för sysselsättning. När vi gör en lokalekonomisk analys är vi intresserade 
av att generera en helhetsbild. Då blir det intressant att känna till hushållens medelinkomst, vilken 
beräknas genom att summan av alla inkomster divideras med antalet hushåll i Sunnansjö. Från SCB 
har vi fått veta att den disponibla medelinkomsten per hushåll i Sunnansjö var 374 000 kr år 2017, 
att jämföra med 379 000 kr/år för Ludvika kommun och 475 000 kr/år för landet som helhet.  

Detta innebär, att den samlade disponibla inkomsten för samtliga hushåll i Sunnansjö uppgick till 
cirka 197 miljoner kr, 2017.4 

Medianinkomsten per hushåll i Sunnansjö var 318 000 kr, 2017. Medianinkomsten är den mittersta 
inkomsten när alla inkomster i Sunnansjö sorterats i stigande ordning. Ju mindre skillnaden är 
mellan medel- och medianinkomst på en plats, desto mer ekonomisk jämlikhet kännetecknas 
platsen av.   

 
4 Härav rapportens underrubrik - 197 miljoner möjligheter. 
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En central fråga som väcks är vad det kunde innebära för Sunnansjös lokala ekonomi om en större 
andel av dessa 197 miljoner kronor spenderades lokalt? Hur många nya företag kunde det skapas, 
vilket i sin tur skulle medföra en positiv effekt för hushållens samlade disponibla inkomster. 
Genom att spendera och investera i vårt lokalsamhälle, skapar vi en positiv och självstärkande 
spiral, ökad lokal tillväxt och ett större skatteunderlag.  

 

 
Bild 13: Sunnansjös samlade disponibla inkomst uppgick till cirka 197 miljoner kr, 2017. Vad kunde det betyda 

för Sunnansjös utveckling om en större andel av denna samlade inkomst spenderades lokalt? (Bild Driva Eget) 

 

Vad spenderas inkomsterna på? 

Hur kan vi veta vad våra hushåll i Sunnansjö spenderar sina pengar på samt hur mycket pengar vi 
spenderar? Detta existerar det ingen exakt statistik för. Däremot kan vi använda oss av SCBs 
Utgiftsbarometer, som ger en uppskattning av hushållens årliga, totala utgifter inom olika 
konsumtionskategorier för glesbygd i Sverige. För vi har väl anledning att tro, att utgifterna för 
Sunnansjös hushåll inte avviker markant från övriga hushåll på Sveriges glesbygder? Här bör 
nämnas att SCBs senaste Utgiftsbarometer är från 2012. Mycket har hänt sedan dess, särskilt när det 
gäller teknikutveckling och internethandel, vilket gör att vi behöver tolka utgiftskategorierna med 
försiktighet.5  

 

 
5 Sedan 2012 har det skett en total prisökning/inflation på cirka 5,95 %. Om man önskar göra en än mer specifik analys med mer 

korrekta beräkningar, kan man alltså korrigera/räkna upp alla belopp baserade på Utgiftsbarometern med 5,95 %. 
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Diagram 1: Diagrammet visar en uppskattning av totala utgifter inom olika konsumtionskategorier för hushåll på 
glesbygd i Sverige, 2012. (Data från SCB) 

 

Som framgår av diagrammet ovan, så är det kategorierna bostad, fritid & kultur, transport och 
livsmedel som utgör stora utgiftsposter för hushållen. Det är därför rimligt att tänka, att det är 
inom dessa kategorier som vi har störst potential att göra förändringar för att bygga ett hållbart och 
levande Sunnansjö, idag och för kommande generationer.  

Frågor som väcks är exempelvis vad vi kan göra för att öka den lokala produktionen av livsmedel? 
Kan vi anlita lokala företag att utföra uppgifter med koppling till vår bostad? Kan vi producera 
virke till våra hus lokalt? Kan vi gå samman och skapa en lösning som möter våra lokala behov av 
grön energi? Kan vi anlita den lokala bilhandlaren när vi vill reparera bilen? Kan vi skapa fler lokala 
kulturarrangemang som vi spenderar våra inkomster på?  

 

Vad händer med vårt sparande? 

I Utgiftsbarometern uppskattas de totala utgifterna för ett genomsnittligt hushåll i Sveriges glesbygd 
till 304 240 kr (2012). För Sunnansjös 527 hushåll uppskattas därför de samlade totala utgifterna för 
hushållens spenderande/konsumtion till cirka 160 miljoner kr per år. Då den totala disponibla 
inkomsten i Sunnansjö uppgick till cirka 197 miljoner kronor (2017), kan vi uppskatta att hushållens 
samlade överskott - eller sparande - grovt kan uppskattas till cirka 37 miljoner kr per år.  
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Bild 14: Det samlade sparandet för Sunnansjös hushåll uppskattas grovt till cirka 37 miljoner kr årligen. (Bild 

Babyland)  

 

Tankar som väcks är vad som kunde hända om en del av dessa 37 miljoner kr flyttades från 
sparkonton hos storbankerna, som ju inte investerar i Sunnansjö, och instället placerades i en lokal 
fond som kunde finansiera gemensamma utvecklingsprojekt? En annan reflektion som väcks är 
frågan om vad sparande egentligen är. Är det att få den högsta sparräntan på mina pengar för att 
kunna köpa fler saker och utlandsresor? Eller innebär sparande att se mitt lokalsamhälle utvecklas 
till en plats där mina barnbarn kan leva och frodas?  

 

Lokal bytesbalans 

Hur mycket av våra disponibla inkomster spenderar vi på lokalt producerade varor och tjänster? 
Det som inte spenderas lokalt kan sägas läcka ut ur den lokala ekonomin genom att det spenderas 
på varor och tjänster som producerats på andra platser. Det är detta som begreppet lokal 
bytesbalans syftar på. 

Enligt beräkningar6 så uppskattas att det spenderas cirka 45 miljoner kronor per år på varor och 
tjänster i Sunnansjö. Med andra ord, beloppet 45 miljoner utgör summan av det som vi lokalbor 
och turister/fritidsboende spenderar tillsammans i Sunnansjö. Tar vi bort den summa som vi 
uppskattar kommer från turister/fritidsboende, kvarstår cirka 25 miljoner kr som spenderas årligen 
av oss Sunnansjöbor i Sunnansjö.  

Då vi vet att vi i Sunnansjö uppskattningsvis konsumerar till en summa av 160 miljoner kr per år, 
kan vi snabbt räkna ut att cirka 135 miljoner kr läcker ut från området årligen genom 
Sunnansjöbornas konsumtion. Med andra ord, vi som bor i Sunnansjö spenderar cirka 15 % av våra 
inkomster lokalt och 85 % på varor och tjänster som produceras utanför Sunnansjö. Alltså, för 
varje 100-lapp vi spenderar så lägger vi 15 kr i vår lokala ekonomi.  

 

 
6 Beräkningarna bygger på dialog med lokala företagare, som har uppgett sin årliga omsättning (försäljning) och hur stor andel som 

kommer från turister/fritidsboende. Den lokala bytesbalansen skulle kunna förbättras genom en ännu mer djupgående dialog med 
lokala företagare och än mer precisa uppgifter. Bytesbalansen ska alltså ses som en fingervisning och inte tas som en faktauppgift. Om 
någon skulle önska genomföra en fördjupad undersökning på detta område, kontakta gärna processledare Anna Grönvall för tillgång 
till befintliga underlag och uträkningar att jämföra med. 
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Bild 15: Illustration över Sunnansjös lokala bytesbalans. (Bild Privat) 

 

På andra orter, som liknar Sunnansjö, har det gjorts lokalekonomiska analyser som kommit fram till 
att cirka 70-90 % av den totala disponibla inkomsten läcker ut ur den lokala ekonomin, eller med 
andra ord, att någonstans mellan 10-30 % spenderas lokalt. I vissa bygder spenderas så lite som 10 
kronor av 100 i den lokala ekonomin. I andra bygder kan det vara så mycket som 40 kr av 100. 
Centrala faktorer som påverkar hur mycket som spenderas lokalt är graden av arbetspendling samt 
avstånd till närmaste större ort där stormarknader återfinns. Likväl talar den sammantagna bilden 
sitt tydliga språk, nämligen att resurser och pengar flödar från mindre lokalsamhällen, likt 
Sunnansjö, till andra platser, som exempelvis städer, banker, storföretag och skatteparadis. För att 
förbättra den negativa bytesbalansen bör vi alltså köpa (och producera) så mycket som möjligt 
lokalt och på så sätt förbättra den lokala bytesbalansen. 

När vi nu vet att vi lokalbor i Sunnansjö handlar för uppskattningsvis 25 miljoner kr per år i 
området samt att den regionala omsättningen uppskattas till cirka 128 miljoner kr, då borde 
differensen, 103 miljoner kr, komma ifrån varor och tjänster som säljs till annan ort och utgör 
därför pengar som boende i Sunnansjö ”drar in” i den lokala ekonomin utifrån.  

Hur ska vi förstå helhetsbilden som framträder? Varför upplever många att den lokala ekonomin i 
Sunnansjö har krympt över åren, när resurser och pengar strömmar ut, men samtidigt in, till 
området? Svaret ligger i, att resurser och pengar måste snurra runt flera varv i den lokala ekonomin, 
för att skapa lokal produktivitet och arbetstillfällen. När stora företag - men många gånger även 
mindre företag och privatpersoner - säljer och köper varor och tjänster, så hamnar vinsterna ofta 
utanför den lokala ekonomin och/eller förvaras på sparkonton, vilket medför att de ”hålls undan” 
från att cirkulera lokalt och på så sätt kunna skapa ekonomisk aktivitet.  
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När vi talar om regional omsättning, så får vi en bild av företagens omfattning och aktivitet. När vi 
talar om lokal bytesbalans, så får vi en bild över hur hushållen spenderar sina inkomster, hur mycket 
som stannar i lokalsamhället och hur mycket som läcker ut på grund av våra konsumtionsvanor. 
Det är två olika ”ekonomier” i en, som samtidigt hänger ihop i en komplex helhet. 

Vi måste också förstå skillnaden mellan begreppet resurser – som syftar på naturtillgångar, 
ekosystem, byggnader, människors kunskaper och arbetskraft, teknologi, infrastruktur osv, och 
pengar – som ju bara är ett bytesmedel och ”en konstruktion”. När vi gör en LEA och vill förstå vårt 
lokalsamhälles ekonomi, då måste vi dels undersöka vilka faktiska resurser som finns och hur de 
brukas. Därtill, behöver vi undersöka ägarförhållanden och penningflöden, som ju delvis styr vem 
som har tillgång till resurserna och inflytande över hur de används. Alltför ofta stirrar vi oss blinda 
på behovet och avsaknaden av ”pengar” när vi vill förstå och utveckla vår lokala ekonomi. Men 
genom att applicera ett ”resursfokus” istället för ”pengafokus”, kan vi lättare se lösningar och 
komma till insikten att vi redan har massor av resurser tillgängliga runt omkring oss, vilka vi kan 
bruka genom att mobilera och organisera det sociala kapital som finns i vårt lokalsamhälle.  

 

 

Utvecklingsförslag från möten  
Torsdagarna 30 januari och 6 februari anordnades öppna möten i Solgärdets samlingslokal i 
Sunnansjö, där alla var välkomna att delta och dela sina perspektiv. Det första mötet handlade om 
det lokalekonomiska perspektivet. Under det andra mötet presenterades en delrapport samt olika 
lokalekonomiska omställningsinitiativ från andra delar av landet. En mängd teman diskuterades, 
bland annat: mat, skog, kläder, bostadsbyggande, bostadsmarknad, fritidsboende, unga, äldre, 
familjer, integration, nyinflyttning, möbeltillverkning, allmänna ytor, mötesplatser, energi, transport, 
fordon, finansiering av lokala projekt, utbildning, tjänster, upphandling, samverkan, företagande 
mm…. Under mötena var det många som instämde i att Sunnansjö har ett förhållandevis levande 
centrum i jämförelse med många andra orter. Det uttrycktes att ”Allt finns i Sunnansjö” – vilket 
utgör bra grundförutsättningar för vidare lokalekonomisk utveckling. Genom mötena har följande 
utvecklingsförslag framkommit för Sunnansjö. 

 

 

Energi 
• Ta fram möjligheter till alternativa drivmedel för fordon.  
• Bilda ekonomisk förening kring solenergi, så kallade ”solcellsparker”. 
• Skapa bättre förutsättningar för energieffektiv och hållbar uppvärmning av bostäder. 

 
Transport 

• Utveckla samåkningsmöjligheter för minskade resor till och från jobb. 
• Utveckla den lokala kollektivtrafiken. 

 
Livsmedel och skogsbruk 

• Bevara befintliga odlingsytor och utveckla fler. 
• Skapa ökad matproduktion i närområdet. 
• Verka för att mer av värdet från skogsbruket ska tillfalla bygden istället för storbolagen. 
• Arrangera matleveranser/matkassar inom bygden med lokal mat. 
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• Skapa insikt om skogens betydelse för den lokala ekonomin och de möjligheter som finns att skapa 
andra värden från skogen. 
 

Gemensamt ägande 
• Bilda bygdebolag som köper marken där Tallmo handelsträdgård verkar, i syfte att skapa lokalt 

ägarskap och stötta handelsträdgårdens fortlevnad på lång sikt.  
• Bilda bygdebolag som köper Morhagen och driver hotell- och konferensverksamhet i syfte att 

bygga kapital, skapa lokalt ägarskap, göra Morhagen till en lokalekonomisk motor och stötta 
Morhagens fortlevnad på lång sikt.  

• Bevara och använd den lokalägda bensinstationen och ekonomiska föreningen Sunnansjömacken.  
 
Miljö 

• Öppna upp landskap, skapa biologisk mångfald och producera hållbart kött genom djurhållning. 
• Skapa med ängsmarker med ängsblommor och bättre förutsättningar för bin och biologisk 

mångfald. 
 
Lokal tillväxt  

• Hämta hem pengar och resurser genom att handla i byn. 
• Lokala affärer bör sträva efter ett ökat utbud av lokalt producerade varor. 
• Skapa förutsättningar för att driva en gårdsbutik. 
• Få verksamheter och företag att stanna kvar i byn och växa i framtiden. 

 
Sociala aspekter 

• Ordna en samlingslokal/bystuga. 
• Få igång fler idrottsaktiviteter. 
• Ordna tillgång till gym och bassäng i Tallmogården. 
• Engagera människor i social verksamhet, vilket naturligt medverkar till ökad sammanhållning. 
• Skapa fler mötesplatser och aktiviteter för ungdomar. 
• Inrätta en lokal PUB. 

 
Bostäder & inflyttning 

• Skapa seniorboende så att möjligheter uppstår för generationsväxling i befintligt bostadsbestånd. 
• Utnyttja tomma lokaler och obebodda fastigheter. 
• Skapa förutsättningar för fler åretruntboende och barnfamiljer och färre fritidshus. 
• Ordna med reklamblad till nyinflyttade med erbjudanden. 
• Skapa en välkomstkommitté som tar hand om nyinflyttade. 
• Locka barnfamiljer att vilja bo i Sunnansjö. 
• Renovera bostäder i dåligt skick. 

 
Upphandling & samverkan 

• För dialog med kommunen och ökad upphandling, exempelvis av lokal mat tex för skola och 
äldreboende. 

• Nyttja kommunens och kyrkans mark för samarbetsprojekt. 
• Skapa förutsättningar för att Solgärdet, skolor, Morhagen, vårdcentral, livsmedelsbutik, 

café/restaurangverksamhet, samverka för att stärka den lokala ekonomin. 
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Bild 16: Gruppdiskussioner under öppna möten i Solgärdets samlingslokal. (Bild Privat) 

 

Tabellen nedan summerar de resurser som har varit återkommande i diskussioner och vilka skulle 
kunna brukas bättre för att gynna den lokala ekonomin i Sunnansjö.  

Lokal resurs Ägare P/A Utvecklings-
potential 

Hinder Mervärde Förutsättning Kommentar 

Sol Ingen P 5 Ledarskap, kunskap 
och ekonomiskt 

kapital? 

Lokalt ägarskap. Bygger 
gemenskap. 

Genererar hållbar 
energi.   

Det behöver bildas ett 
lokalägt företag eller en 

ekonomisk förening 
som tar frågan vidare? 

 

Jordbruksmark vid 
Tallmo 

Handelsträdgård 

Ägs av? A 3 Oklart om ägare skulle 
vilja sälja. Oklart vad 

Tallmo handelsträdgård 
önskar för framtiden. 

Säkrad tillgång till 
lokalproducerad, 
näringsrik mat. 

Öppna landskap. 
Gemensamhetsprojekt. 
Lokal stolthet. Turism. 

Kräver dialog med 
markägare och Tallmo 

handelsträdgård. 
Kräver ledarskap och 

startandet av ett 
lokalägt bygdebolag.  

 

Tallmogården Ägs av? P 5 Oklart om ägare skulle 
vilja sälja. Stor 

inköpskostnad och 
driftskostnad. Stor 

arbetsinsats. Hur få det 
ekonomiskt bärkraftigt?  

Gym och bad för 
Sunnansjös boende. 
Turism. Kursgård. 
Lokalt ägarskap.  

Större kapitalinsats och 
arbetsinsats. Kräver 
bolagsbildning och 
många engagerade. 

 

Morhagen Ägs av? P 4 Samma som ovan. Restaurang- och 
hotellverksamhet. 

Samma som ovan.  

Obebodda 
fastigheter 

Privat-
personer 

P 5 Många fritidshus. 
Oklara ägande-
förhållanden. 

Försäljningsvärde 
understiger 

produktionsvärde. 
Förvaltande av 

bostäder till barn-barn. 
Bostäder kommer ej ut 

på marknaden.  

Den viktigaste resursen 
för att skapa en levande 

lokal ekonomi är 
engagerade människor. 
Därför måste det finnas 

möjligheter till 
inflyttning. Ökat 
skatteunderlag.  

Lokalägt 
fastighetsbolag som 

inventerar 
fastighetsbestånd, 

köper loss bostäder, 
renoverar och säljer till 

”rätt folk” genom 
smart marknadsföring. 
Åtar sig att köpa hus 
som ingen annan vill 

köpa.  

 

Skog Privat-
personer 

och skogs-
bolag 

A 4 Det är mycket svårt att 
komma över 

skogsmark. Storbolagen 
är långt borta. 

Skapa andra värden 
från skogen än råvara 

till pappersmassa. 
Exempelvis hållbar 

köttproduktion, 
kvalitetsvirek och 

turism.  

Kräver dialog med 
skogsbolag och privata 
skogsägare. Om skog 
kan köpas loss krävs 
större kapital. Kan på 

sikt utgöra en stor 
inkomstkälla.   
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Ankar-institutioner Ludvika 
kommun 

A 3 Det finns inte så många 
lokala producenter. 
Kräver nytänkande, 

vilja, nya arbetsinsatser 
för kommunen samt 

nya logistiska lösningar. 

Lokal tillväxt. Fler 
arbetstillfällen. En 
koppling mellan 

producent, konsument 
och kommunen. 

Pedagogiska och sociala 
värden. 

Kommunen behöver 
stötta befintliga 
producenter och 

understödja framväxten 
av nya. Hur förhåller 
sig detta till budget? 

 

Lokal resurs: beskriv resursen 
Ägare: vem äger resursen? 
P/A: används resursen? P för passivt, A för aktivt 
Utvecklingspotential: gradera mellan 1-5, 1: ingen -5: mycket stor; beskriv utvecklingspotentialen 
Hinder: vad hindrar att resursen är en stor utvecklingspotential? 
Mervärde: vilket mervärde skulle resursen kunna bidra med socialt, miljömässigt eller ekonomiskt? 
Förutsättning: vad skulle behövas för att nyttja resursen fullt ut? 
Kommentar: notera annat som är viktigt 

 

 

Service & föreningsliv 
 

I Sunnansjö finns det olika former av service - kommersiell, offentlig och ideell. Det finns även ett 
omfattande föreningsliv. Nedan listas dessa resurser.  

Service 
 
Kommersiell service 

• Dagligvaruhandel  
• Handelsträdgård 
• Delikatessbutik 
• Gårdsproducerat kött (under uppstart) 
• Posthantering och paketutlämning 
• Ombud för Systembolaget 
• Frisörer 
• Bed ’n breakfast 
• Hotell 
• Café 
• Restaurang 
• Utegym (under uppstart) 
• Återförsäljare av kläder, inredning och hemslöjd 
• Återförsäljare av hundfoder 
• Apotek 
• Fotvård 
• Bensinstation 
• Järnhandel 
• Tjänster för bygg, el, fastighet och trädgård 
• Tjänster för fordon och transport 
• Tjänster för gräv och snöröjning 
• Tjänster för skog och såg 

 
Offentlig service 

• Äldreboende 
• Grundskola 1-6 
• Förskolor 
• Bibliotek/bokstation 
• Vårdcentral 
• Badplats 
• Lekplats 
• Hyresrätter och seniorboende via Ludvika hem 
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• 3 busslinjer 
• Båthamn 
• Miljöstation och avfallshantering 
• Kommunalt vatten och avlopp (i delar av området) 

 
Ideell service 

• Kyrkstigar och vandringsleder 
• Motionsspår 
• Elljusspår 
• Tennisbana 
• Boulebana 
• Fotbollsplan 

 
 

 
 
Föreningsliv 
 
 
Utvecklingsfrågor 

• Sunnansjö Byalag 
 
Kultur 

• Grangärde hembygdsförening 
• Grangärde kulturförening 
• Grangärde RRC (veteranbil, rally, folkrace) 
• Kulturevenemang som anordnas av föreningar inkluderar midsommarfirande, Sunnansjödagen, 

julmarknad, konstrunda, spelmansstämma, våryra mm. 
 
Idrott och fritid 

• Sunnansjö IK 
• Grangärde orienteringsklubb 
• Sunnansjö fiskevårdsområdesförening 
• Bastuförening 
• Jaktlag 

 
Pensionär 

• SPF 
• PRO 

 
Service 

• Sunnansjö serviceförening som bensinstation 
• Vägförening 
• Vattenförening 

 

 

 
Bild 17: Ostbutiken i Västansjö tillhandahåller kommersiell ”service” i form av livsmedel.  
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Hur går vi vidare? 
LEA-processen och de möten som har hållits visar på att det finns många idéer och tankar kring 
vad vi kan göra för att utveckla Sunnansjö utifrån ett lokalekonomiskt perspektiv. 

I arbetet med att prioritera vad vi ska gå vidare med finns det flera möjliga perspektiv att anlägga, 
t.ex: 

• Företags- och jobbperspektiv - Vilka satsningar kan generera fler lokala arbetstillfällen? Kring vilka 
varor och tjänster är det med andra ord möjligt att få till lokal företagsutveckling? 

• Miljöperspektiv - Vilka av ovanstående idéer kan bidra till en bättre resurshushållning och t.ex. 
mindre växthusgaser i atmosfären? 

• Demokratiperspektiv - Vilka av ovanstående idéer kan bidra till att stärka ortens makt över den 
lokala utvecklingen? 

Vi har redan varit inne på att arbetet med lokalekonomisk utveckling bör fördjupas genom att 
föreningsliv och företag samverkar. Kommunen är också varmt välkommen att delta aktivt i det 
fortsatta arbetet! 

 

 

Vidare läsning 
 

• LEA- Lokalekonomisk analys för hållbar utveckling – Metodbox, Ulla Herlitz m.fl., 2017. 

http://www.friametoder.se/wp-content/uploads/2017/10/171105_LEA_manus.pdf 

 

• Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge, Hela Sverige ska leva, Ylva Lundkvist Fridh, Hela 
Sverige ska leva, 2019. 

https://lokalekonomi.helasverige.se/wp-

content/uploads/LokaltGemensamtV%C3%A4lst%C3%A5nd_webb.pdf 

 

• Omställningshandboken - Guide till att skapa blomstrande lokala gemenskaper, Abigail Sykes, 
Transition Network och Omställningsnätverket i samarbete med Hela Sverige ska leva, 
2019. 

http://xn--omstllning-t5a.net/wp-content/uploads/2019/04/Omstallningshandboken.pdf 

 

• Plugging the Leaks - Making the most of every pound that enters your local economy, Bernie Ward & 
Julie Lewis, New Economics Foundation, 2002.  
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http://i-r-e.org/bdf/docs/a002_plugging-the-leaks-local-economy.pdf 

 

• Ludvika kommuns översiktsplan 2013-2030 

https://www.ludvika.se/download/18.3aacf07316cfaf129574e9/1567586125490/%C3%96PLudvik

a2013_liten.pdf 

 

 

 
Har du idéer om lokalekonomisk utveckling i Sunnansjö? Det finns många 

saker att jobba med! Kontakta Sunnansjö byalag för att delta i det 
lokalekonomiska arbetet framöver. 

info@sunnansjobyalag.se 

 
Vi är också intresserade av synpunkter på rapporten. Har vi missförstått 

något? Vill du bidra till en bättre analys? 

Kontakta Anna Grönvall om du har funderingar kring rapporten. 

anna.gronvall@helasverige.se /070 475 09 66 

 

 

 

 

 

 

 


