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Vad är en 
lokalekonomisk analys?
En lokalekonomisk analys (LEA) kan liknas vid en ekonomisk mark-
nadsundersökning. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna 
som spenderas i bygden och hur stor del läcker ut? Analysen är ett 
verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen 
kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. 

Genom att göra en LEA så har man faktabaserad analys som ger en 
mer objektiv bild av läget och en grund för riktning och insatser för 
den framtida utvecklingen av bygden.

Orsas historia/bakgrund
För 370 miljoner år sedan slog en meteorit ner och skapade Orsa. 
Nedslaget skapade sjöar, vattendrag och berggrundens speciella 
formation. Under ett par tusen år var Orsa ett jordbrukssamhälle. Den 
enda industriella verksamhet som bedrevs var tillverkning av slipstenar, 
brynen och andra föremål i sandsten. Vid mitten av 1800-talet började 
Orsa utveckla andra näringsgrenar, verkstadsindustri, handel, affärs-
verksamhet och skogsbruk. Skogen hade fram till dess enbart varit 
en del av självhushållningen men blev nu kommersiellt viktig. 

Byn vid kyrkan bestod av bondgårdar ända fram till 1901. Den sommaren 
brann praktiskt taget hela centrala Orsa ned. När byn byggdes upp 
igen flyttade gårdarna utanför de centrala delarna.

Järnvägen kom till Orsa 1894. Hit kom människor som såg på bygdens 
möjligheter med nya ögon och startade verksamheter. Tjänstesektorn 
började utvecklas, fler företag etablerades. Orsa besparingsskog 
bildas 1879 och skapade både arbete och ett begynnande välstånd. 
Under storavverkningarna i slutet av 1800-talet arbetade omkring 
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7 000 man och 2 000 hästar på besparingsskogen. Många kom utifrån, 
bland annat från Värmland som tidigt hade börjat exploatera skogen 
kommersiellt men också från andra delar av landet. Skogsbruket 
gynnade också verkstadsindustrin. Sågblad och kätting var många 
år en viktig näringsgren. Flottningen gav säsongsarbete. Fortfarande 
var dock jordbruket en viktig del av näringen. Efter andra världs-
kriget började rationalisering inom jordbruket på allvar och därmed 
nedläggning/sammanslagning av små familjejordbruk.

I början av 1900-talet kom de första turisterna och de blev stadigt fler, 
och under början av 1960-talet utvecklades turismnäringen. Skidan-
läggningen i Grönklitt anlades med en blygsam start men har sedan 
vuxit sig större och starkare och är idag en betydande arbetsgivare.
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Nuläge 
- förutsättningar i Orsa
I området har befolkningsutvecklingen under de senaste 10 åren 
växlande ökat och minskat men hållit sig på nästan samma nivå. De 
flesta byggnader som är bebodda består av småhus. Bebodda lant-
bruksfastigheter utgör 15% av alla bebodda fastigheter. Både den 
sammanräknade förvärvsinkomsten och den disponibla inkomsten 
ligger under rikets nivå. 45% av de som arbetar pendlar ut från området, 
och ca 735 personer pendlar in till området. 

Det går 4,0 pers/km2, och medelåldern är 45,6 år i kommunen. (SCB) 
Orsa är en levande landsbygd som bland annat jobbar med pro-
blematik som minskad inflyttning, eftersatt modernisering och un-
derhåll av centrum, för få inflyttningsmöjligheter i form av boenden 
samt kompetensförsörjning. Med mindre än 2 mil till Mora gör att 
man har möjlighet att ta del av alla erbjudanden där i form av butiker 
och uteliv, samtidigt som man bor i Orsas lugna och naturnära miljö.

Befolkning
Orsa kommun har idag en befolkning på 
ca 6 900 personer.

Vad arbetar man med  
Skogsbruk, lantbruk, entreprenad och 
besöks- näring. 

Pendling
Det pendlar in närmare 750 personer och 
ut drygt 1400 personer varje dag till Orsa. 

Föreningar
Det är en aktiv kommun med ca 150 
registrerade föreningar. 

Handel
Handel finns i Orsa med fyra matvarubutiker, 
färg- och inredningsbutik, saluhall, bygghandel, 
butiker för fiske, jakt och friluftsliv, sportaffärer 
för skidåkning och cykel, musikaffär, blomster-
affär, butiker för datorteknik, returbutik med 
sportotek, systembolag, apotek och med ett 
stort utbud inom skönhet, hälsa och frisk-
vårdsföretag (frisörsalonger, fotvård, zonte-
rapeut, massörer, kiropraktor, yoga, personlig 
utveckling/coachning, tatuerare med flera).

Besöksnäring
Besöksnäringen är central i Orsa med Grönk-
littsgruppen AB som största aktör. Butiker 
och företag hänvisar flitigt till besöksnäringens 
betydelse för även deras verksamheter.

Största arbetsplatser
Kommunen är den allra största arbetsplatsen, 
med personal inom vård, skola, omsorg och 
tjänstemannasektorn. Därefter kommer Sil-
jan Buss, Svenska Campingpärlor, Grönklitts-
gruppen och Siljan Schakt.                                  
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Resultatdel
Uppgifter om omsättningen av varor och tjänster har vi hämtat från 
inrapporterad statistik (SCB och TEM) och egna intervjuer. Sedan 
har vi jämfört våra siffror med det som är förväntat utifrån hushållens 
köpkraft i Orsa och hur fördelningen ser ut mellan olika varugrupper 
och tjänster i HUT. 

Orsabors köpvanor har vi undersökt via en enkät.

(TEM är ”Turistekonomiska mätningen” och HUT är ”Hushållens utgifter”, en mätning baserad 
på slumpmässigt utvalda hushåll i Sverige.) 

                                                                                                                                             

Vi har valt ut några varor och tjänster (Figur) som är intressanta för 
Orsa. För grupperna livsmedel & förbrukningsvaror, alkohol & tobak samt 
utemåltider ligger omsättningen långt över det förväntade i en kommun 
av Orsas storlek. Förklaringen är förstås turismen. Många besökare bor i 
stugor eller på camping och lagar sin egen mat. Vi har därför fördelen 
att ha tillgång till tre större livsmedelsbutiker, en lanthandel och ett 

antal butiker med begränsat livsmedelsutbud. Det stora utbudet av 
livsmedelsbutiker lockar även kunder från grannkommunerna.

För varugrupperna kläder & skor respektive möbler och inredning är 
läckaget stort från kommunen. Vi har ett mycket begränsat utbud av 
butiker inom dessa områden.

En tjänst med stor omsättning är hårvård. Våra frisörer omsätter cirka 
13,5 miljoner (ej med i figuren), och vi vet från intervjuer att kunder 
finns både bland besökare och från grannkommuner.                            
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Styrkor, möjligheter, 
potential och utmaningar
Demografi, kompetensförsörjning och boenden är några av Orsa 
kommuns utmaningar.

Demografiskt har Orsa för många invånare som är äldre och för få 
i ung ålder – det betyder att utan inflyttning kommer befolkningen 
krympa, och orten får för få invånare att ta över de tjänster som blir 
kvar när de äldre faller ifrån. 

Besöksnäringen lockar till sig besökare, och där skapas en möjlighet 
för Orsa att med ett attraktivt samhälle locka till sig inflyttare. För att 
intressera inflyttare behöver man ett attraktivt samhälle - och i det 
ingår bland annat skola, vård, boende, miljö och handel. 

Målgruppen för inflyttare är 25-35-åringar - när man startar sin familj. 
Deras krav på boende är höga - modernt och bekvämt. En bra skola 
och bra vård står även det högt på önskelistan, tillsammans med 
aktiviteter (vilket finns massor inom bland annat outdoor i Orsa) och 
nöjen.

Orsas styrka ligger bland annat i att man förutom närhet till andra 
människor även har ett naturnära klimat man kan åtnjuta både privat 
och inom arbetsliv. Samt närhet till Mora där man kan ta del av deras 
erbjudanden inom arbetskraft, jobb, handel och nöjen.

Potentialen är stora genom att mycket i Orsa är obearbetat idag. 
Svårigheten ligger i att ta sig an uppgiften att modernisera och göra 
Orsa attraktivt på ett lyhört och professionellt sätt som matchar och 
lyfter Orsa.
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Dellenbygden -

”Sveriges roligaste bygd 

att leva och verka i”

Hur kan jag vara med 
och göra skillnad i Orsa?
Orsa kommun har 3653 fasta hushåll (SCB 2017). Tillsammans har 
dessa hushåll en köpkraft på drygt 900 miljoner kronor. Varje inköp 
som görs i Orsa innebär att de lokala företagen får bättre möjligheter 
att erbjuda service, varor och tjänster.

10 kronor per dag, per hushåll, innebär 1 miljon på ett år.
20 kronor per dag, per hushåll, innebär 2,2 miljoner på ett år.
50 kronor per dag, per hushåll, innebär 5,5 miljoner på ett år.
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Välkommen till Orsa


