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En ny Ekonomisk gEografi
Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige

Skriften En ny ekonomisk geografi – ett regionalt perspektiv på en global förändring i 

Östra Mellansverige har tagits fram på initiativ av regionala utvecklingsorgan i Östra Mellan

sverige, det vill säga Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Väst

manlands län, Örebro län och Östergötlands län.

Sedan flera år tillbaka har gruppen en dialog och samverkan inom ramen för länens respek

tive regionala utvecklingsarbete, och detta bygger på ömsesidig nytta.

Under 2012 har gruppen även ansvarat för göra framskrivningar av befolkningsutveck

lingen i Östra Mellansverige.
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I den här skriften beskrivs hur en ny ekonomisk geografi sakta växer 
fram och vilka drivkrafter som ligger bakom denna förändring. Globalise
ringen och andra drivkrafter som ligger bakom utvecklingen förändrar regio
ners utvecklingsförutsättningar i alla världsdelar. Denna förändring har fått 
många namn och beskrivits ur flera olika synvinklar – den nya ekonomin, 
det postindustriella samhället, kunskapssamhället, den nya ekonomiska 
geografin etc. Oavsett benämning och fokus är förändringen av ekonomier 
och samhällen lika stor som övergången från det agrara bondesamhället till 
det industriella samhället.

Beroende på i vilken del av världen man befinner sig sker förändringen med 
olika hastighet och med olika förtecken. Men förändringen pågår överallt och 
med oförminskad hastighet – trots ekonomiska kriser eller nationella försök 
att motverka dess effekter. Urbaniseringen, där stora stadsregioner blir allt 
större och rikare medan regioner i periferin har svårt att hänga med i utveck
lingen, är ett av många symptom på denna förändring. De framskrivningar 
av befolkningsutvecklingen som har gjorts för Östra Mellansverige2 pekar 
på storstadsregionernas ökade betydelse. Stockholms fortsatta roll som 
regional tillväxtmotor befästs, med en ökande befolkning, en hög sysselsätt
ningstillväxt och kraftig inpendling. Utan kunskap och förståelse kring de 
drivkrafter som ligger bakom förändringen är det svårt att fatta kloka beslut 
för framtiden.

Denna skrift redogör för den analys av ekonomisk tillväxt och ut-
veckling som Paul Krugman m.fl. forskare genomfört under de senaste år
tiondena. Skriften tar avstamp i vedertagna teorier och empiri kring den nya 
ekonomiska geografin och den regionala utvecklingen. Syftet är att belysa de 
faktorer som driver på förändringen och att bidra till en diskussion kring vad 
de kan betyda för utvecklingen i Östra Mellansverige.

Målet är således att bidra till en ökad kunskap och förståelse kring hur 
de ekonomiska förutsättningarna i dagens värld skiljer sig från går
dagens. Skriften riktar sig primärt till beslutsfattare på lokal och regional nivå. 
Förhoppningsvis kan skriften vara ett stöd i beslutsprocesser och ambitioner 
att stödja en positiv utveckling i delar av Sverige och världen. En ökad insikt 
kring hur den nya ekonomiska geografin påverkar Östra Mellansverige kan 
öka möjligheterna att dra fördel av den pågående förändringen snarare än 
att bli ett offer för den.

Skriften kan exempelvis användas i regionala utvecklingsprocesser för 
att ta fram och genomföra regionala och kommunala utvecklingsstrategier. 
Skriften kan också användas i ett mellanregionalt sammanhang, såsom i 
olika storregionala samordningsprocesser eller för att ta fram en storregio
nal målbild och regionala strukturfondsprogram. Skriften kan även fungera 

2 Östra Mellansverige, ”Befolkning, sysselsättning och inkom-
ster i Östra Mellansverige – reviderade framskrivningar till år 
2050” (2012).
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som utgångspunkt för viktiga strategidiskussioner på lokal nivå, till exempel 
i en kommuns översiktsplanearbete eller stadsutvecklingsprocess.

Skriften är disponerad på ett sådant sätt att den kan användas som under
lag för en diskussion i en politisk partigrupp, i en kommunstyrelse eller i en 
annan politisk församling. För att öka behållningen och stimulera till samtal 
och opinionsbildning återfinns också frågor och övningar efter avsnitten. 
Dessa kan med fördel användas vid ett möte med kommun- eller regionsty
relsen, i en diskussion i en politisk partigrupp eller som underlag för egna 
funderingar. För den som vill fördjupa sig i frågorna finns också tips på ytterli
gare läsning.

Den här skriften har tagits fram på initiativ av regionala utvecklingsorgan 
i Östra Mellansverige, det vill säga Gävleborgs län, Stockholms län, Söder
manlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands 
län. En dialog och samverkan inom ramen för respektive läns regionala 
 utvecklingsarbete pågår sedan flera år tillbaka och bygger på ömsesidig 
nytta. Under 2012 har vi även gjort gemensamma framskrivningar av befolk
ningsutvecklingen i Östra Mellansverige, med scenarier på läns-, kommun- 
och tätortsnivå för åren 2020–2050.

Stockholm i maj 2013
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Den strukturella förändringen av ekonomin …
Den ekonomiska utvecklingen har alltid gått i vågor. I skuggan av återkommande 

högkonjunkturer eller ekonomiska kriser pågår långsammare, men viktiga struk

turella förändringar. Under de senaste decennierna har det skett en rad dramatiska 

förändringar, som möjliggör nya innovativa sätt att producera varor och tjänster eller 

att kommunicera mellan människor och företag. Världen blir alltmer gränslös. Den 

förändring som nu pågår har av många ansetts så omvälvande att den ofta benämns 

den nya ekonomiska geografin.

… påverkar varje regions och företags långsiktiga 
 utvecklingsförutsättningar
Sedan mitten av 1980-talet har en mer öppen och global ekonomi vuxit fram. Den 

tekniska utvecklingen – inte minst informationstekniken och Internet – har gjort 

att världen vävts allt mer samman. Det leder i sin tur till en globalisering av ekono

min. Samtidigt får immateriella faktorer såsom kunskap och humankapital en ökad 

betydelse för samhällsutvecklingen. Företag och regioner får andra utvecklingsför

utsättningar när global kunskap och personliga nätverk ständigt är ”online”, när 

produktions- och konsumtionsmönster förändras, när kapitalet rör sig fritt och när 

konkurrensen skärps. Gradvis omvandlas hela ekonomin. Effekterna är påtagliga i 

varje människas och företags liv.

Förmågan att ta tillvara platsens förutsättningar har stor 
 betydelse för framgång …
Den amerikanske Nobelpristagaren Paul Krugman myntade begreppet ”den 

nya  ekonomiska geografin” tillsammans med några andra ekonomer i slutet av 

1980- talet, och då tog den makroekonomiska debatten liten hänsyn till geografiskt 

betingade skillnaders betydelse för att analysera ekonomisk utveckling och tillväxt. 

Krugman menade att en rad platsbundna faktorer var avgörande för ekonomisk 

framgång och var kritisk till att många ekonomer tycktes betrakta den ekonomiska 

utvecklingen som helt platsoberoende.

… när ekonomin blir alltmer global
Begreppet ”den nya ekonomiska geografin” kan lätt förväxlas med diskussionen kring 

”den nya ekonomin”. Det senare begreppet fördes fram runt millenniumskiftet och 

framförallt mot bakgrund av förväntade effekter av den då rådande IT-boomen. En 

del av de drivkrafter som belyses i denna skrift är gemensamma, men ”den nya eko

nomin” lägger mer fokus på den ökade globala integrationen till följd av minskade 

handelshinder och teknologiska framsteg än på den enskilda platsens förutsättningar 

för tillväxt och lokalisering av olika verksamheter.

En ny ekonomisk geografi
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Teorierna bakom den nya ekonomiska geografin grundar sig på flera underliggande 

drivkrafter för ekonomisk tillväxt och relationen mellan kärna och periferi. Huvud

faktorer i teorin är skalfördelar, transporter och marknadspotential. Bland kompo

nenterna i detta ramverk finns kunskap och kompetens, innovationer och förnyelse, 

ny teknik, nätverk och samverkan, infrastruktur och tillgänglighet, rörlighet, lokal 

miljö, specialisering och entreprenörskap.

Även om de grundläggande faktorerna är generella så har regioner olika förutsätt

ningar och måste utgå från sina unika förutsättningar för att hitta sin väg till framtida 

framgång. Även inom en region skiftar ofta förutsättningarna kraftigt.

 – Skalfördelar uppstår när ekonomisk aktivitet koncentreras. För ett företag 

kan skalfördelarna vara antingen interna (relaterade till företagets produktions

storlek) eller externa (relaterade till andra företags produktionsstorlek i till 

exempel samma bransch eller samma stad).

 – Transporterna är avgörande för hur tillgänglig en region är. De avgör hur 

stora transaktionskostnaderna är för att nå nya marknader, vidga arbetsmark

naden etc.

 – Marknadspotentialen skapas av den samlade efterfrågan från hushåll och 

företag. Den ökar med ett större underlag av människor och företag.

Ökad täthet stimulerar ekonomisk tillväxt …
En generell slutsats är att ökad täthet ger bättre tillväxtmöjligheter. Att en tät stor

stadsregion har bättre förutsättningar än en liten, perifer och gles region, innebär 

till exempel inte att alla delar av storstadsregionen automatiskt är vinnare eller att 

perifera regioner alltid är förlorare.

… men förmågan att agera utifrån den egna regionens för-
utsättningar avgör
Traditioner, socialt kapital och institutioner skapar hinder och tröghet i omvand

lingen av en region från tillverkning till en mer service och tjänstebetonad ekonomi. 

Många försök har visat hur svårt det är att kopiera andra regioners framgångskon

cept. För att lyckas förändra sig efter de nya förutsättningarna gäller det att organi

sera och dra fördel av de tillgångar en region redan har. Därför är utmaningen i ljuset av 

den nya ekonomiska geografin att kunna se den egna regionens förutsättningar och 

att agera utifrån dessa. Inom en storstadsregion varierar de delregionala förutsätt

ningarna ofta; förmågan att specialisera delarna och samtidigt stödja deras integration 

med helheten blir då en viktig framgångsfaktor.
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Teorierna bakom den nya ekonomiska geografin förklarar 
inte allt …
Det har då och då framförts invändningar mot teorierna bakom den nya ekonomiska 

geografin. En invändning är att ekonomin som fenomen förändras kontinuerligt. Män

niskor har i århundraden arbetat för sitt uppehälle, handlat med varor och tjänster 

och kommunicerat med varandra på nya sätt. En annan vanlig kritik gäller att den nya 

ekonomiska geografin fokuserar på drivkrafter och processer som är mindre relevanta 
på 2000-talet än de var under 1900-talet – att teorierna bygger mer på materiella 

faktorer (såsom transporter) än på immateriella faktorer (såsom informationssprid

ning). Delvis som svar på denna kritik beskriver denna skrift även ekonomiska driv

krafter som inte lyfts fram specifikt inom ramen för den nya ekonomiska geografin.

… men de huvudsakliga drivkrafterna gäller överallt
Drivkrafterna i den nya ekonomiska geografin kan förenklat beskrivas enligt den 

självgenererande modellen nedan:

A�raherar 
företag och 

individer

Ökad täthet 

Växande 
marknad

Skalfördelar

Ökad 
�llgänglighet

Ökad 
marknads-
poten�al

Figur 1. Drivkrafterna i den nya ekonomiska geografin
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Tillväxtens drivkrafter

Den nya ekonomiska geografin handlar om ekonomisk tillväxt, dvs. ökningen av de 

varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Ekonomisk tillväxt anges i allmän

het som den procentuella ökningen av ett lands bruttonationalprodukt (BNP) eller en 

regions bruttoregionalprodukt (BRP).

Under senare år har begreppet ”hållbar tillväxt” blivit allt mer använt och det 

syftar till att ge ett bredare perspektiv på tillväxt, dvs. ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt hållbar tillväxt. Detta begrepp används till exempel i EU:s sammanhållnings

politik och Sveriges nationella strategi för strukturfondsperioden 2007–2013. Såväl 

den sociala som den miljömässiga dimensionen av tillväxt har under senare år fått ett 

allt större utrymme i den allmänna debatten. De flesta inser numera att en ekono

misk tillväxt på bekostnad av våra globala naturresurser eller en ekonomisk tillväxt 

som exkluderar stora delar av ett lands befolkning eller territorium inte är långsiktigt 

hållbar. En diskussion om ekonomisk tillväxt som inte belyser hållbarhetsdimensionen 
är alltså inte längre relevant. I denna skrift berörs därför hållbar utveckling och 

tillväxt i ett särskilt avsnitt trots att begreppet inte används i den nya ekonomiska 

geografin.

Alla verksamheter är en del av ett större, komplext system med en rad faktorer 

som påverkar företagets förutsättningar. Ett företag har normalt kontroll över sin egen 

produktionsapparat och vad som förväntas bli resultatet av produktionen (output). 

Företaget har också en god kännedom om de produktionsfaktorer som behövs för 

att driva produktionen (input) men är i hög grad beroende av sin omvärld för att få 
tillgång till dem. Varje företag är dessutom beroende av en rad faktorer i sin omvärld, 

som det oftast inte kan påverka, men som det behöver förhålla sig till. Samtliga fak

torer på bilden nedan (och många fler) avgör ett företags konkurrensförmåga, om än i 

olika grad vid olika tidpunkter.

Människor

Struktur

Uppgi�er

Teknologi

Styr- och infosystem

Produk�ons-
apparaten

Lagar

Media

Marknad

Kunder

Klimat

Värderingar

Ekonomi

Teknikutveckling

NGO

Poli�k

Konkurrenter

FoU

Kompetens

Under-
leverantörer

Regler

Innova�oner
Miljö Samhälls-

ansvarEnergi

Tillgänglighet

Löner
Priser

Subven�oner

Arbetskraft
Kapital
Råvaror

Know-How

Varor
Tjänster

Figur 2. Illustration av ett företags produktionsmodell
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Den främsta drivkraften bakom omstruktureringen av näringslivet – i Sverige, inom 

EU och globalt – är den ökade rörligheten för människor, varor, tjänster, information 

och kapital. När rörligheten ökar får några faktorer en stor betydelse för en orts eller 

regions attraktivitet och ekonomiska utveckling:

 – Forskning och erfarenheter pekar på att ett större befolkningsunderlag bland 

annat leder till högre lönesummor, en större närmarknad för företagen, ökade 

valmöjligheter för individen, en enklare matchning av arbetskraften mot företa

gens behov och ett större underlag för utbildning och forskning.

 – När de anställdas kunskaper och färdigheter får en större betydelse för produk

tionsvärdet blir kunskap och kompetens en allt mer betydande tillväxtfaktor. 

I tjänstesamhället ökar kraven från företag och offentlig sektor på kompetens 

och utbildningsnivå. Industriproduktionen blir också mer kunskapsintensiv och 

kräver en specialiserad och högt utbildad arbetskraft.

 – En ökad tillgänglighet gör att företagen kommer närmare en större marknad 

och närmare sina konkurrenter och samarbetspartners. En ökad tillgänglighet 

leder också till regionförstoring och ett större befolkningsunderlag.

 – Globaliseringen innebär att betydelsen av specialisering växer i alla branscher. 
Specialiseringen lockar fler företag och deras underleverantörer till samma plats 

eftersom de då kan dra nytta av gemensamma skalfördelar.

 – En regions förnyelsekraft och innovationsförmåga bestämmer dess fram

tida konkurrenskraft. För att förnya och specialisera företagen krävs ett väl fung

erande regionalt innovationssystem, som bygger på ett samspel mellan näringsliv, 

akademi och offentlig sektor.

Figur 3. Tillväxtens drivkrafter
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Dessa drivkrafter förstärker varandra och de är alla nära knutna till den nya ekono

miska geografins teorier om att skalfördelar, tillgänglighet och transporter samt 

marknadsstorlek skapar förutsättningar för platsers ekonomiska utveckling.

I följande avsnitt går vi kortfattat igenom de olika drivkrafterna. Dispositionen 

och texterna är framarbetade på ett sådant sätt att läsaren antingen kan gå igenom 

avsnitten i en följd eller göra nedslag i de avsnitt som är mest intressanta. Skriften 

avslutas med två avsnitt som innehåller en diskussion kring hur en ny ekonomisk 

geografi förhåller sig till hållbar utveckling och interaktiv samhällsstyrning.
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Tillväxtfaktorer

Regional attraktionskraft
En stads eller en regions sammanlagda attraktivitet anses idag spela en 

central roll för att locka till sig och behålla invånare, besökare, kapital och 

företag. Regional attraktivitet kan ses som ett resultat av de förutsättningar 

som finns på en plats. Ofta ses befolkningstillväxt som ett kvitto på att 

staden eller regionen är attraktiv. Andra mått som kan användas är 

utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden, lokalisering av nya 

företag etc.

Attraktivitet kan ses som ett samspel mellan olika komponenter. Ett antal faktorer 

lyfts fram för att antingen var för sig eller tillsammans förklara varför en plats, ort 

eller region upplevs som attraktiv. Det kan handla om:

 – geografiska och naturgivna förutsättningar såsom råvaror, klimat, 
bördighet, tillgång till natur, skogar och vatten

 – utbyggda infrastruktursystem såsom vägar, järnvägar och bredband

 – tillgång till en god service, såsom handel, sjukvård, god kvalitet på skolor och 

högskolor

 – tillgång till kompetent arbetskraft, där det handlar om allt från grundläggande 

skolkunskaper till excellent forskning

 – aktiviteter och händelser såsom kulturevenemang och idrottsarenor men även 

trygghet och socialt kapital.2

En attraktiv livsmiljö ges också en emotionell och funktionell dimension. Den emo

tionella attraktiviteten berör ”mjuka” områden såsom identitet, natur, kultur och 

socialt kapital. Den funktionella attraktiviteten handlar om utbudet av offentlig och 

privat service, arbetstillfällen, infrastruktur etc. Utvecklingsarbetet med att öka livs-

miljöernas attraktivitet handlar om att utifrån miljöernas förutsättningar finna ”rätt” 

samspel mellan emotionell och funktionell attraktivitet.3

Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär attraktivitet också konsumtionsfördelar 

i och med att större utbud betyder skal- och mångfaldsfördelar för konsumenten, 

till exempel ett stort, varierat och lättillgängligt utbud av service, kultur, nöjen och 

offentliga tjänster. Ett stort antal boende och besökare skapar liv och puls, vilket 

underlättar möjligheter till möten.

Människors preferenser och värderingar har betydelse för om en plats uppfattas 

som attraktiv. Urbanforskaren Richard Florida har under de senaste decennierna 

2 Tillväxtanalys, “Regional attraktivitet – tillväxtmotor i en 
global verklighet” (2012).

3 Tillväxtverket, ”Livsmiljön som attraktionskraft, Erfarenheter 
från EU:s Strukturfonder 2000-2006” (2006).
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studerat vad som attraherar främst den s.k. ”kreativa klassen”4 till olika platser5. I 

hans forskning konstateras att storstadsområden med hög koncentration av högtek

nologi, konstnärligt verksamma personer och ett stort inslag av personer som han 

beskriver som ”high bohemians” ofta har en positiv ekonomisk utveckling. Liksom 

beträffande agglomerationsfördelar ses utvecklingen som självförstärkande, vilket 

innebär att den kreativa klassen bidrar till en öppen och dynamisk miljö, och därmed 

drar till sig fler kreativa personer, företag och kapital. Sammanfattningsvis gäller det 

således att de s.k. tre T-faktorerna – teknologi, tolerans och talang – är viktiga förut

sättningar för att få till en positiv utveckling. På senare tid har forskare kompletterat 

Floridas teorier med åsikter om att ett brett erbjudande som lockar ”de flesta” har 

störst betydelse för att även locka till sig talangerna.

Flera forskare har argumenterat för att det behövs vissa framgångsfaktorer för att 

en ort ska få ett starkt varumärke. Begrepp såsom ”igenkänning”, ”trovärdighet” och 

”unik karaktär” är centrala. Exempel på framgångsfaktorer för att arbeta med attrak

tivitet som ofta lyfts fram är:

 – visionära personer – eldsjälar

 – politisk vilja och ledarskap

 – social och kulturell mångfald

 – dynamisk organisationskultur genom nätverk

 – tillgång till byggnader och områden för kulturändamål.

Den moderna människan tenderar att vilja vistas och bo där det finns tillfällen att 

inspireras av möten och intryck, och därför räknas idag levande stadskärnor ”där det 

händer saker” till attraktiva platser. Samhällsplanering (fysisk) är således ett viktigt 

verktyg för en hållbar samhällsutveckling och för att väva samman och balansera 

komponenter av betydelse för attraktivitet. Kopplingar mellan det fysiska rummet 

och attraktivitet finns även i och med att det offentliga rummet med sina mötesplat

ser kan fungera som en viktig attraktionsfaktor. Attraktiva stads- och boendemiljöer 

lockar till sig människor och företag. Utbudet av bostäder och ett erbjudande av 

bostadsmiljöer av olika slag och för olika faser i livet spelar också roll.6

4 Den kreativa klassen består av yrkesgrupper där en högre 
grad av kunskap och tankeverksamhet anses behövas i 
yrkesutövningen. Grupper som inkluderas är 1. matematiker 
och programmerare, 2. arkitekter och ingenjörer, 3. forskare, 
4. verksamma inom utbildningsverksamhet och bibliotek, 
5. Verksamma inom konst, design, underhållning, sport och 
media, 6. chefer, 7. verksamma inom affärs- och finansyrken, 
8. jurister, 9. Sjukvårdstekniker och personer med sjukvård-
yrken, 10. kvalificerade säljare. Yrkena 1–5 anses vara den 
”superkreativa” klassen, 6–10 ses som ”yrkesverksamma i 
kreativa näringar. (Region Skåne, Skånes kreativa kapacitet – 
talang, tolerans och den kreativa klassen (2010).

5 Se till exempel Florida, R, “Cities and the Creative Class” 
(2005).

6  Region Skåne, “Image och attraktionskraft i Skåne” (2010).
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Vad betyder det för Östra Mellansverige?
Det är påtagligt att attraktivitet är en fråga som har fått genomslag i Östra Mellansverige. 
En genomgång av de regionala utvecklingsprogrammen visar att ”attraktivitet” på 
något sätt återfinns i de flesta dokumenten. Visionen för regionplaneringen och det 

regionala tillväxtarbetet i Stockholms län, att bli ”Europas mest attraktiva storstads

region”, är ett av flera exempel. I remissversionen av Sörmlands regionala utvecklings

strategi lyder ett av de föreslagna målen att ”Sörmland har hållbara och attraktiva 

livsmiljöer”. I Uppsala utgör ”Attraktiva Uppsala län” ett av de fem strategiska 

programområdena. Liknande formuleringar finns för Gävleborgs län.

Befolkningsutvecklingen kan ses som ett sätt att följa hur attraktiv en region eller 

stad är. I figur 4 är det påtagligt att Östra Mellansverige tillhör det område i Sverige 

som sett till helheten har haft en positiv befolkningsutveckling under de senaste 10 

åren. Men det är också tydligt att vissa ”punkter” i området sticker ut när det gäller 

tillväxt, till exempel de större städerna i respektive län, såsom den positiva utveck

lingen i Norrköpings- och Linköpingsregionen. Nyligen genomförda framskriv

ningar7 av befolkningsutvecklingen i Östra Mellansverige pekar också mot en fortsatt 

expansion under de kommande 40 åren, speciellt då i Stockholms- och Uppsalaregio

nen. Det mesta pekar alltså på att området som helhet kommer att vara fortsatt att

raktivt, men hur befolkningstillväxten fördelar sig inom Östra Mellansverige kommer 

att vara beroende av tillgången på bostäder, nivån på infrastrukturen och människors 

preferenser beträffande sitt val av bostadsort.

Figur 4. Befolkningsutvecklingen i svenska kommuner 2000-2010

Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures

7 Östra Mellansverige, ”Befolkning, sysselsättning och inkomster i 
Östra Mellansverige – reviderade framskrivningar till år 2050” (2012).
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Frågor att diskutera:
Regional attraktivitet ses som resultatet av flera enskilda faktorer eller en kombina

tion av dem:

 – Vilka faktorer gör din kommun eller region attraktiv idag? Vilka faktorer skulle 

kunna utvecklas för att skapa en starkare lokal och regional attraktivitet?

 – Att skapa ökad regional attraktionskraft kräver att politiken involveras på 

många områden. Vilka är hindren för detta och vad krävs för att lyckas?
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Erfarenheter och forskning visar att en hög befolkningstäthet och ett stort 

befolkningsunderlag gynnar ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten 

och de skalfördelar som uppstår i storstadsregionerna lockar människor och 

företag. Befolkningen ökar därför snabbare i storstadsregioner än i små 

regioner, vilket driver på urbaniseringsprocessen ytterligare.

Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan urbanisering och ekonomisk 

tillväxt, även om orsakssambanden inte är helt oomtvistade. Är det staden och dess täta 
miljöer som är drivkraften för tillväxten eller är det den ekonomiska utvecklingen och 

strukturomvandlingen som resulterar i en urbanisering? Oavsett vilken kraft som är star

kast skapar storstädernas större och tätare befolkning tydliga skalfördelar som underlät

tar kunskapsöverföring, möjliggör en ökad specialiseringsgrad inom olika industrier, 

minskar transaktionskostnaderna och underlättar matchningen på arbetsmarknaden.

En stor befolkning stöder förnyelse och innovation eftersom den stora staden 

fungerar som ett kreativt centrum med sina många olika mötesplatser för utbyte av 

tankar och idéer.8 Det finns också ett tydligt samband mellan antalet branscher i en 

region och dess befolkningsstorlek. Ju större befolkningsunderlag, desto fler bran

scher. Mer än hälften av Sveriges totala lönesumma kommer från storstadsregioner

na Stockholm, Göteborg och Malmö, och andelen av landets lönesummor som alstras 

där ökar stadigt. En stor andel av Sveriges befolkning är också bosatt i dessa regioner. 

Den s.k. arbetsställekoncentrationen har också ett positivt samband med befolk

ningsunderlaget – ju större befolkning en arbetsmarknadsregion har, desto lägre är 

dess beroende av några få arbetsgivare.9 Det gör en befolkningsrik arbetsmarknads

region mindre känslig för strukturförändringar och konjunktursvängningar.
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Figur 5. Samband mellan branschbredd och befolkningsstorlek i svenska FA-regioner 2008. 
Regioner inom parantes tillhör inte Östra Mellansverige.

Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures AB.

8 Tillväxtanalys, ”Urbanisering, storstäder och tillväxt - En 
kunskaps översikt kring sambandet mellan städer och ekono-
misk tillväxt” (2006).

9  Tillväxtanalys, ”Tillväxtfakta” (2010).

Befolkningsökning och ekonomisk 
utveckling
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Vad betyder det för Östra Mellansverige?
Även i Östra Mellansverige är det tydligt att befolkningsunderlaget i den funktionella 

arbetsmarknadsregionen spelar roll för ekonomisk tillväxt. En titt på lönesummornas 

utveckling under de senaste tio åren talar ett entydigt språk.

Branschbredden i Östra Mellansveriges FA-regioner bekräftar bilden av att ett 

stort befolkningsunderlag gynnar en sådan. Figur 6 visar branschbredden i de funk

tionella arbetsmarknadsregionerna i Östra Mellansverige år 2010.

Kartan visar tydligt att det större befolkningsunderlaget i Stockholm och dess 

omland skapar ett mer diversifierat och specialiserat näringsliv. På samma sätt fram

träder betydelsen av befolkningsunderlaget i Norrköpings- och Linköpingsregionen 

(Östergötland), jämfört med i övriga delar av Östra Mellansverige.

Även FA-regionerna Örebro, Gävle, Västerås och Eskilstuna har minst hälften av 

samtliga branscher i kraft av sina stora städers befolkningsunderlag.

Branschbredden är betydligt lägre i Ljusdals, Hällefors och Fagerstas befolknings

mässigt krympande FA-regioner.

Figur 6. Branschbredd i FA-regioner 2010

Näringslivsstrukturen i Östra Mellansverige skiljer sig från strukturen i  Stockholms 

län, men det finns ett ömsesidigt beroende mellan företagen i Stockholm och i de 

angränsande länen. Verkstadsindustrierna i Mälardalen behöver till exempel finans- 

och företagskonsulterna vars verksamheter är lokaliserade till de mer centrala 

delarna av Stockholm och vice versa.

Mycket pekar på att utvecklingen i Östra Mellansverige kommer att vara fortsatt 

beroende av befolkningsutvecklingen i Stockholm. Men det är inte givet att Stock

holms tillväxt sprider sig som ringar på vattnet till alla dess grannar. Resultatet 

hänger mycket på kommuners och delregioners förmåga att förstå och dra fördel av 

tillväxten i regionens kärna.
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På senare år har det påtalats att den traditionella uppdelningen av stad och land inte 

längre är aktuell. Istället har det kommit att talas om regiondelar med bitvis olika 

regionala funktioner. Den storstadsnära landsbygden skulle kunna ses som en sådan 

regiondel, som är attraktiv för boende, besökare och företagare inom exempelvis 

”gröna näringar10”, men även för företagare med koppling till livet och verksamheten 

i de större städerna. Omlandet kring kärnstäderna har således också möjlighet att dra 

nytta av den befolkningstillväxt och utveckling som sker i dessa. Men det förutsätter 

en insikt om drivkrafterna och en förmåga att ta de beslut som krävs för att dra lokala 

fördelar av dessa drivkrafter.

Frågor att diskutera: 
Avsnittet beskriver kopplingen mellan befolkningsmängd och ekonomisk utveck

ling.

 – Vad betyder sambandet mellan befolkningsmängd och ekonomisk utveckling 

för din kommun och din del av Östra Mellansverige?

De framskrivningar av befolkningsutvecklingen som har gjorts för Östra Mellan

sverige pekar på att befolkningstillväxten kommer att variera stort i regionen.

 – Vad kan det eller de politiska organ som du deltar i göra för att dra fördel av 

utvecklingen?

10 Gröna näringar ses som verksamheter med bas i jord, skog, 
trädgård och landsbygdens miljö.
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Tillgänglighet och region förstoring

Sambanden mellan regionförstoring och ekonomisk tillväxt är klarlagda. 

Regionförstoringen innebär att den funktionella arbetsmarknaden växer 

och leder bland annat till högre lönesummor, en större marknad för 

företagen, ökade valmöjligheter för individen, en lättare matchning av 

arbetskraften mot efterfrågade kompetenser och ett större underlag för 

utbildning och forskning.

Starka drivkrafter talar för den geografiska koncentrationen av ekonomisk  aktivitet, 

men samtidigt uppstår effekter som gör att denna koncentration inte kan drivas 

hur långt som helst. Med tiden uppstår olika trängselkostnader. När inkomst och 

kostnadsnivåer i en storstadsregions kärna börjar bli höga och när infrastrukturen 

successivt byggs ut sker därför en regionförstoring. Den innebär å ena sidan att (kva

lificerad) arbetskraft dras in mot centrum och å andra sidan att företag flyttar ut från 

centrum till omlandet.

Det senare gäller särskilt de branscher som är kostnadskänsliga och inte behöver 

ligga i storstadens centrala delar för att vara konkurrenskraftiga. Genom bättre för

utsättningar för pendling förstärks interaktionen så att de skalfördelar som den täta 

staden skapar ändå kan utnyttjas.

Regionförstoring gynnar den ekonomiska tillväxten och har en positiv påverkan 

på sysselsättningen.11 Den leder till en mer differentierad arbetsmarknad och en ökad 

specialisering av näringslivet, arbetskraften och utbildningsutbudet, vilket underlät

tar matchningen mellan utbud och efterfrågan. ITPS (numera Tillväxtanalys) har till 

exempel konstaterat att: ”Ju större den regionala arbetsmarknaden är desto snab-

bare verkar tillväxten i inkomster vara.”12 Genom den ökade diversifieringen och 

ett ökat utbud av arbetsplatser blir arbetsmarknaden mindre känslig för konjunktur

svängningar och strukturförändringar.
Tillgängligheten, dvs. transportsystemets kapacitet, de tidsmässiga avstånden 

och transportkostnaderna, spelar en avgörande roll för regionförstoringen. Dessa 

faktorer har olika betydelse för individer och företag. Studier av hur infrastruktur, 

tillgänglighet, transportkostnader och ekonomisk utveckling är länkade till varandra 

pekar på att transportkostnaderna är den viktigaste faktorn för företagen. Infrastruk

turen blir då viktig som ett medel för att sänka kostnaderna. Företagens kostnader 

blir då lägre om en förbättrad infrastruktur skapar högre kapacitet, tillåter högre 

hastigheter, förbättrar kvaliteten och ökar tillförlitligheten i transportsystemet. Även 
om transportkostnaden inte sänks minskar de indirekta kostnaderna för lagerhållning, 

behovet av antalet mellanlager osv. 13 Ur ett globalt perspektiv är det också transport

systemets struktur som avgör näringslivets tillgänglighet till globala marknader eller 

11 Västra Götalandsregionen, ”Ökad tillväxt och en bättre 
miljö – regionförstoring” (2007), ”Västsverige och den nya 
ekonomiska geografin I och II” (2003 och 2005) samt Reger-
ingen, ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft 
och sysselsättning 2007–2013” (2006).

12 ITPS, ”Regionernas tillstånd” (2006).
13 Vickerman, R, m fl, “Accessibility and Economic Development 

in Europe” (Regional Studies, 2010).
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möjligheter till reell samverkan med forskningsinstitutioner och företag inom eller 

utanför regionen.

För individen tycks tiden vara den normerande faktorn för arbetspendling.14 

Cirka 15 procent av arbetskraften i Sverige pendlar mer än en timme per dag till och 

från arbetet och den genomsnittliga restiden för arbetsresor är 39 minuter per dag.15 I 

storstadsregionerna accepterar man längre pendlingstider än i övriga landet, vilket 

syns i den genomsnittliga restiden per resa. Det finns också en social dimension på 

pendlingen – män pendlar mer och framförallt längre än kvinnor. Dessutom finns 

skillnader beträffande inkomst- och utbildningsnivå. Att fler kvinnor än män arbetar 

deltid har också en betydelse för detta mönster. Från ett individperspektiv innebär 

detta att vissa personer har tillgång till en större arbetsmarknad än andra även om de 

är bosatta på samma ort.

Transportsystemets utformning och kapacitet sätter alltså ramarna för hur långt 

integrationen mellan angränsande arbetsmarknadsregioner kan gå – dvs. var arbets

pendling är ett alternativ till flyttning och hur långt från en tillväxtregions centrum 

företagen kan tänka sig att vara lokaliserade.

Trafikverket har utvecklat en modell för tillgänglighet som bygger på sju faktorer 

(tillgängligheten till och från Stockholm; internationella resor; kultur, service och 

inköp; region och universitetssjukhus; universitet och högskola samt alternativa 

målpunkter i angränsande län). Modellen, som har en tydligt nationell utgångspunkt, 

ger en bild av Sverige med god tillgänglighet i Mälardalen (Uppsala, Stockholm, Väst

manland och Sörmland), Skåne och Blekinge. Tillgängligheten är med samma mått

stock låg (Trafikverket använder värderingen ”oacceptabel”) i Norrbotten, Västerbot

ten, Jämtland och Dalarna.

EU:s forskningsnätverk kring territoriell utveckling (ESPON) har också studerat 

tillgängligheten på EU-nivå utifrån hur många människor som kan nås inom en 

viss tid. Resultaten av Trafikverkets och ESPON:s modell är delvis olika. ESPON:s 

modell, som utgår från hela EU (figur 7), ger en bild av ett Sverige där framförallt 

Skåne har en hög tillgänglighet medan Östra Mellansverige och Stockholm ligger mer 

perifert och faktiskt tillhör en av Västeuropas mest perifera huvudstadsregioner.

14 Trafikanalys, ”Arbetspendling i storstadsregioner – en nulä-
gesanalys” (2011).

15 SIKA, ”RES 2005–2006 – Den nationella resevaneundersök-
ningen” (2007).
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Figur 7. Potentiell multimodal tillgänglighet i Europa 2006.

Källa: ESPON

Oavsett val av modell visar de föga förvånande att Sverige inte är runt – tillgängligheten 

varierar stort över landet och det är kring de tre storstadsregionerna som regionför

storingen har varit störst. Regionförstoringen är mest påtaglig i Mälardalen, men 

även i Skåne och Västsverige har regionförstoringen varit mest märkbar under de 

senaste decennierna.

Regionförstoringen i Stockholm–Mälardalen har nu gått så långt att förutsätt

ningarna för en självgenererande tillväxt med tillhörande befolkningsökning mer eller 

mindre har uppnåtts.

För att klara arbetskraftsförsörjningen och rymma företag i mindre lönsamma 

(men för regionen som helhet viktiga) branscher spelar storstadens samspel med sitt 

omland en allt viktigare roll. Mindre och medelstora orter i storstädernas närhet kan 

då dra nytta av regionförstoringen och den ökade tillgängligheten.

Med bra förbindelser till städerna och andra större orter i storstadens omland 

skapas ett nätverk, som genom olika specialisering och ett varierat utbud med kom
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pletterande profiler och identiteter bidrar till att göra den gemensamma stadsregio

nen mer attraktiv. Ett sådant nätverk av städer och orter skapar förutsättningar för 

en flerkärnig (polycentrisk) utveckling som har bättre förutsättningar att rymma en 

framtida tillväxt av arbetsplatser och befolkning än vad storstaden har på egen hand.

De senaste 20 åren har regionförstoringen främst skett kring storstadsregionerna 

och i södra Sverige. SCB delar in svenska kommuner i lokala arbetsmarknader (LA). 

De lokala arbetsmarknaderna är funktionella och förändras beroende på förändring

ar i pendlingsströmmarnas riktning och styrka. Mellan åren 1989 och 1999 minskade 

antalet lokala arbetsmarknader från 110 till 92. Tio år senare var antalet 75.

Vad betyder det för Östra Mellansverige?
Undersökningar visar att i Stockholm och Mälardalen är man beredd att pendla 

längre i genomsnitt än i andra delar av landet. Där gäller inte den ”magiska” gräns på 

en dryg timmes resa som normalt anses vara maximum för de flesta.16 Figur 8 nedan 

visar hur många arbetsplatser som nås inom 60 minuters resa med kollektivtrafik i 

Östra Mellansverige.

Figur 8. Antal nåbara arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik

16 Arena för Tillväxt, ”Regionförstoring i Mälardalen- En studie 
av pendlingsmönster och boendekostnader” (2002).
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De stora pendlingsströmmarna i Stockholmsregionen sker på sträckorna Gäv

le–Uppsala–Stockholm, Nyköping–Stockholm, Hallsberg–Vingåker–Katrine

holm–Flen–Stockholm, Örebro-Västerås-Enköping- Stockholm och Arboga– 

Eskilstuna–Strängnäs–Stockholm. Det är också många som pendlar på sträckan 

Linköping–Norrköping–Stockholm.17 De stora pendlingsstråken följer huvudsak

ligen de stora infrastrukturstråken och flödena är främst riktade in mot Stockholm. 

Uppsala har dock en stor inpendling från Stockholm och inpendlingen är också 

påtaglig till Västerås, Örebro och Uppsala från omgivande orter. Alla arbetstagare 

pendlar förvisso inte, men förutsättningarna att bo och arbeta på samma ort eller 

att finna rätt kompetenser till vissa jobb där stärks om orten är en del av en större 

arbetsmarknadsregion. Därför påverkas även ickependlarnas förutsättningar positivt 

av ökade samband.

Figur 9. Arbetspendlingsökning 1990-2008 uppdelat på kvinnor och män

Ett väl fungerande transportsystem som säkerställer en hög tillgänglighet är nödvän

digt för att de större städerna och andra mindre eller medelstora orter i Stockholms 

närhet ska kunna dra nytta av regionförstoringens utvecklingsförlopp. En effektiv 

kollektivtrafikstruktur och bra logistiklösningar är viktiga delar av ett sådant system. 

Fallstudier tyder på att de orter som ligger inom storstadens räckvidd ofta har mer 

att vinna på en förbättrad infrastruktur än storstaden själv, dvs. effekten av gjorda 

satsningar tycks bli störst i storstadens omland.18 Det finns även forskning som pe

kar på att traditionella lokaliseringsfaktorer i ökad grad ersätts av nya faktorer såsom 

17 Trafikanalys, ”Arbetspendling i storstadsregioner –  
en nulägesanalys” (2011).

18 OECD, ”Promoting growth in all regions” (2012).
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livskvalitet, informationstillgänglighet och tillgång till specialiserade tjänster.19 Dessa 

trender kan komma att påverka pendlingsströmmarna i Östra Mellansverige på sikt. 

Kartorna i figur 9 visar var pendlingsströmmarna i regionen har ökat mest de senaste 

20 åren.

Figur 10. Riktad pendling mellan län i Östra Mellansverige år 2050 samt förändring från 
2009, enligt basalternativet.

Källa: Östra Mellansverige, ”Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige – reviderade fram-
skrivningar till år 2050” (2012).

Utvecklingen av pendlingen i Östra Mellansverige, främst in till Stockholm, pekar på 

en fortsatt ökning mellan länen under de kommande 40 åren (se figur 10). För Östra 

Mellansverige innebär regionförstoringen en rad möjligheter att dra fördel av tillväx

ten i Stockholmsregionen. Då krävs dock gemensamma utvecklingsstrategier med en 

storregional helhetssyn på tillväxt och hållbar utveckling. Arbetet med att ta fram en 

storregional målbild i RUFS 2010 var en början på en sådan process. På delregional 

nivå krävs också gemensamma handlingsplaner för att värna unika kvalitéer i städer 

och landskap. Genom att dra fördel av olika orters specialisering skapas förutsätt

ningar för en mer flerkärnig storstadsregion där pendlingsströmmarna går i flera rikt

ningar.

19 Vickerman, R, m fl, “Accessibility and Economic Development 
in Europe” (Regional Studies, 2010).
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Frågor att diskutera:
Avsnittet beskriver kopplingen mellan tillgänglighet, regionförstoring och ekono

misk utveckling.

 – Vilka är de viktigaste slutsatserna utifrån ditt perspektiv och vad betyder dessa 

för din del av Östra Mellansverige?

I avsnittet beskrivs vikten av att öka kopplingarna mellan Östra Mellansveriges 

kärnstäder.

 – Vilka är de största utmaningarna för att öka tillgängligheten – lokalt, regionalt 

och i Östra Mellansverige som helhet?

 – Vilka strategier bör de orter som ligger utanför Stockholms och kärnstädernas 

räckvidd välja när det gäller tillgänglighetsfrågorna?

 – Vilka blir konsekvenserna om dessa utmaningar inte hanteras? Vad kan det 

 eller de politiska organ som du deltar i göra för att hantera dessa utmaningar?
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Kunskap och kompetens

Arbetskraftens ”know-how” har blivit en allt viktigare faktor för att 

producera varor och tjänster. Kunskapsutveckling och överföring ses också 

som en förutsättning för innovationer och förnyelse.

De anställdas kunskaper och färdigheter har fått en allt större betydelse för produk

tionsvärdet20. Övergången till ett tjänstesamhälle innebär att företag och offentlig 

sektor ställer högre krav på ”know how” och utbildningsnivå. En kunskapsintensiv 

produktion kräver således en specialiserad och högt utbildad arbetskraft.

Jämfört med realkapital såsom maskiner är kunskap lättare att föra vidare och 

dela med sig av. Täthet innebär lägre transport och kommunikationskostnader för 

kunskaps och informationsöverföring.
Överföringen av kunskap och information mellan människor och organisationer är 

en viktig förutsättning för en geografisk koncentration av företag. Denna överföring 

underlättas av möten mellan människor, arbetstagare som byter av arbetsplats och 

samarbeten mellan företag. Därmed kan kunskap och information spilla över mellan 

företag och branscher. Detta ökar möjligheterna till förnyelse av olika slag, till exem

pel ökad kapacitet att utveckla och testa idéer.

Kunskapsflöden kan inte enbart ses som regionala eller lokala. Istället handlar det 

om (in)flöde och utbyte av information och kunskap med den omgivande världen. 

Processen att vara uppkopplad och bidra till kunskapsflöden på den globala arenan 

har beskrivits ske genom s.k. ”global pipelines”, medan utbytet på den regionala eller 

lokala arenan har karaktäriserats som ”local buzz”21. På senare tid frågar sig dock 

en del om det är så stora skillnader mellan ”pipelines” och ”buzz”, och bland annat 

anses kunskapsöverföring även kunna göras genom ”global buzz”. Informations och 

kunskaps överföringen påverkas också av att det finns olika regelverk för att skydda 

eller begränsa spridning, till exempel i form av sekretess, patent och överenskommel

ser beträffande immateriella rättigheter.

En fungerande matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare anses ha bety

delse för att öka produktiviteten. Ett stort och varierat utbud av arbetstagare ökar 

möjligheterna för verksamheter att snabbt finna en arbetstagare med den kompetens 

de söker. Arbetstagare har också bättre utsikter att finna ett arbete som matchar den 

egna kompetensnivån samt karriärmöjligheter om det finns ett stort och varierat 

utbud av arbetsplatser.

Bristande kompetensmatchning innebär att arbetsgivare inte finner personer 

med rätt kompetens, alternativt att en person med en viss kompetens inte finner ett 

lämpligt arbete som passar denna, och detta har även kommit att kallas ”mismatch” 

eller bristande kompetensmatchning. Här spelar offentliga aktörer en viktig roll för 

att underlätta kompetensförsörjningen genom inflyttning och utbildning, erbjuda en 

20 Se till exempel OECD, ”The Knowledge-based economy 
(1996)” och Arena för Tillväxt , ”Kunskapssamhällets geo-
grafi” (2003).

21 Se till exempel Bathelt, H; Malmberg, A & Maskell, P, “Clus-
ters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the 
Process of Knowledge”, DRUID Working papers 02-12 (2012).
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bra infrastruktur för informations- och kommunikationsflöden och undanröja olika 

hinder.

Formell högsta utbildningsnivå är ett sätt att mäta hur humankapitalet utvecklas. 

Utbildningsnivån mäts vanligtvis genom andelen personer med en minst treårig 

eftergymnasial utbildning. Ett allmänt utvecklingsmönster sedan 1970-talet är att fler 

kvinnor än män går vidare till högre studier, och könsfördelningen mellan kvinnor och 
män är fortfarande ojämnt fördelad inom olika utbildningar.22

Även när det handlar om utbildningsnivå finns en koppling till storlek (se figur 11) 

eftersom personer med eftergymnasial utbildning främst finns i de befolkningsmäs

sigt större regionerna i Sverige. En anledning är att institutioner inriktade mot högre 

utbildning och forskning har funnits på dessa orter en längre tid och dragit till sig 

eller resulterat i kunskapsorienterade företag och organisationer. Detta är en utveck

ling som också ses som självförstärkande.

Storleken på den funktionella arbetsmarknaden verkar ha betydelse när det gäller 

andelen personer med minst treårig eftergymnasial utbildning, vilket blir påtagligt 

vid en jämförelse av situationen 1990 och 2009. Figur 11 visar att skillnaderna mellan 

större och mindre FA-regioner har fortsatt att öka under 2000-talet. Sambandet mel

lan FA-regionens storlek och utbildningsnivån har således tilltagit under de senaste 

decennierna.
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Figur 11. Andelen av befolkningen 20-64 år med minst treårig eftergymnasial utbildning i 
procent och befolkningsantal år 1990 (vänstra bilden) och år 2009 (högra bilden), FA-regio-
ner. Regioner inom parantes tillhör inte Östra Mellansverige.

Källa: rAps, bearbetning Tillväxtanalys.

Vad betyder det för Östra Mellansverige?
Det finna stora skillnader beträffande utbildningsnivå i Östra Mellansverige (figur 

12). År 2010 hade 23,6 procent i åldern 25–64 år minst en treårig eftergymnasial 

utbildning i riket. Skillnaderna är dock stora när det gäller den formellt högsta utbild

ningsnivån i Sverige. Andelen personer med en eftergymnasial utbildning är högre 

i storstadsområden och i de städer som har haft universitet eller högskola en längre 

22 Se till exempel Högskoleverket, ”Kvinnor och män i högsko-
lan”, Rapport 2008:20 (2008).
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tid. De inomregionala skillnaderna är också stora, det vill säga att nivån skiljer sig 

betydligt åt mellan kommuner i samma län.

Det är dock inte alltid så att arbeten som kräver en längre utbildning hamnar i 

den expansiva storstadsregionen. Utvecklingen pekar mot att utbudet av denna typ 

av arbete ökar även i storstadsnära städerna. På senare tid kan också konstateras att 

arbetsmarknaden i de större städerna, genom att vara bredare, har möjlighet att både 

erbjuda låg- och högkvalificerade arbeten.

Figur 12. Andel personer med högre utbildning 2010

Många människor halkar ur utbildningssystemet för tidigt och de senaste åren har det setts 

som en utmaning för flera regioners kunskaps- och kompetensförsörjning. Det har 

både betydelse för möjligheterna till förnyelse, innovation och kreativitet samt för den 

socioekonomiska uppdelningen av samhället, det vill säga att regionen eller städer gli

der isär (se även avsnittet med en diskussion kring hållbar utveckling).
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Frågor att diskutera:
I avsnittet beskrivs att en ökad utbildningsnivå får en allt större betydelse för 

 produktionen av varor och inte minst tjänster.

 – Hur arbetar din kommun eller region för att stärka humankapitalet –  

till exempel höja utbildningsnivån hos kommunens och regionens invånare?  

Vilka ytterligare insatser skulle kunna göras?

Bristande kompetensmatchning är en utmaning, dvs. att arbetsgivare har svårt att 

finna arbetskraft med ”rätt” kompetens.

 – Har din kommun eller region överblick över vilka kompetenser som behövs i era 

företag och organisationer?

 – Vilka ytterligare insatser skulle kunna göras för att nå en bättre kompetens

matchning?

 – Vad kan ni göra för att stärka kunskapsflödet till, från och inom kommunen och 

regionen?
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Förnyelse och innovation 

Innovation och förnyelse ses idag som en viktig beståndsdel för att nå 

ekonomisk utveckling. Med innovationer avses förändring och utveckling 

i vid bemärkelse. Det kan gälla varu- och tjänsteutbud, metoder för 

produktion, leverans, marknadsföring och distribution, eller introduktion 

av nya former för ledning, organisation och kompetensutveckling i 

produktionssystemet.

Förnyelse och innovation har de senaste årtiondena lyfts fram som nödvändiga 
för att ett företag eller en organisation ska kunna behålla sin konkurrenskraft, ha 

konkurrens fördelar och nå ekonomisk utveckling.

Redan på 1930-talet förde Schumpeter23 fram att ekonomisk utveckling förutsätter 

introduktionen av en ny vara, tjänst eller produktionsmetod; etableringen av en ny 

marknad, användningen av en ny resurs som råmaterial för att producera en vara, el

ler ett nytt sätt att organisera produktionen. Dessa förutsättningar har legat till grund 

för dagens sätt att se på innovationer, och de kan kortfattat ses som en introduktion 

av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.

Att innovation och förnyelse har ökat i betydelse anses bland annat bero på att 

produktlivscykelns omloppstid har förkortats i och med en snabbare teknikutveck

ling samt förändrade kundpreferenser. Produktlivscykeln (se figur 13) är en varas eller 
tjänsts livslängd för försäljning. Livslängden delas in i fem stadier. I introduktionsstadiet 
introduceras varan eller tjänsten på marknaden. I tillväxtfasen ökar försäljningen för att under 
ett mognadsstadium nå sin topp. Under ett efterföljande stagnationsstadium stannar 

försäljningen upp för att sedan minska i ett nedgångsstadium. Den förkortade om

loppstiden innebär att företag har kortare tid på sig att hämta hem exempelvis sina 

utvecklingskostnader. Längden på en produktlivscykel varierar bland annat beroen

de på varans eller tjänstens karaktär och konkurrensutsättning. Det ökade trycket på 

förnyelse innebär att kunskap har fått en ökande betydelse (se avsnittet Kunskap och 

kompetens) då detta ses som en viktig komponent för att kunna utveckla nya eller 

förbättrade varor och tjänster.

Innovationsbegreppet innebär att det nya ska ut på marknaden. För att nya idéer 

ska omsättas till färdiga varor och tjänster på marknaden krävs ofta samverkan mel

lan entreprenörskaps och innovationsprocesser. Detta innebär att det krävs både en

treprenörer eller ett nätverk av sådana som samverkar för att ta en idé till marknaden 

och en innovationsprocess där en idé successivt utvecklas i samverkan mellan upp

hovsmän, entreprenörer och kunder. Människors förmåga till samspel är således en 

viktig faktor för att innovationer ska kunna omsättas. Här spelar social tillit, lärande, 

ledarskap och entreprenörskap en avgörande roll.

23 Schumpeter, J, “The Fundamental Phenomenon of Economic 
Development”, in “The Theory of Economic Development: 
An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the 
 Business Cycle”, Chapter II, Cambridge, MA, Harvard Univer-
sity Press. (1934/1959).
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Figur 13. Produktlivscykel

Företagen, både nya och befintliga, står för en stor och viktig del i dessa processer. 

Kritiska faktorer för deras utveckling blir exempelvis tillgång till kompetens, infor

mation och transportmöjligheter för varor, tjänster och arbetskraft – nationellt och 

internationellt.

Regionala innovationssystem har blivit ett sätt att försöka förstå hur innovationer 

blir till samt en del av policyarbetet för att försöka stimulera tillkomsten av inno

vationer. Analysmässigt handlar det om att försöka förstå vilka aktörer i eller utanför 

regionen som är aktiva för att sprida och ta tillvara kunskap, färdigheter och praktik 

som kan leda till innovationer.

Policymässigt arbetas exempelvis från nationellt och regionalt håll med att försöka 

stimulera utvecklingen av regionala innovationssystem, det vill säga till att genom

föra aktiviteter som exempelvis ökar kunskapsflödet mellan aktörer. Bland annat har 

s.k. ”triple-helix”-samarbeten uppmuntrats, det vill säga samarbete mellan offentliga 

aktörer, akademin och företag. På senare år ses det också som viktigt att involvera 

civilsamhället eller den ideella sektorn i denna samverkan (quadruplehelix) för att 

uppmuntra tillkomsten av innovationer och inte minst se till att produkter har möj

lighet att lanseras på en marknad.

Vad betyder det för Östra Mellansverige?
EU har under det senaste decenniet försökt att mäta innovationsförmågan i olika 

länder och regioner genom att samla in data kring olika indikatorer som anses vara av 

betydelse för förnyelseförmåga. Resultatet har bland annat presenterats i Regional 

Innovation Scoreboard och har bitvis varit omdiskuterat.24 Figur 14 visar hur NUTS 

2regioner25 i Europa presterar beträffande sju indikatorer som har sammanställts i 

24 EU-kommissionen, “Regional Innovation Scoreboard” (http://
www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-score-
board).

25 NUTS står för ”Nomenclature of territorial units for sta-
tistics” och är ett hierarkiskt system för att dela upp EU:s 
ekonomiska territorium. För socio-ekonomiska analyser 
visas data på NUTS 2-region för att åskådliggöra den indel-
ning som är relevant för genomförandet av EU:s regionala 
utvecklingspolitik. För Sveriges del innebär det att landet är 
indelat i åtta NUTS 2-regioner som följer indelningen för de 
regionala strukturfondsprogrammen.
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ett index. I en europeisk jämförelse presterar de svenska regionerna bra, sett till de 

indikatorer som indexet innehåller. Men det finns stora inomregionala skillnader att 

beakta i de svenska NUTS 2-regionerna.

Reglab26 har arbetat med att ta fram ett regionalt inriktat innovationsindex som 

främst handlar om att en region ska kunna bedöma vilka förutsättningar som finns i 

den egna regionen. Men med indexet går det även att jämföra olika regioner.

Figur 14. Regional Innovation Performance

Sammanställningen av faktorerna i detta index visar tydligt att storstadsregionerna 

i Sverige, med Stockholm i spetsen, presterar bra beträffande de två dimensionerna 

goda grundförutsättningar (sett som öppenhet, tolerans och mångfald av människor 

och företag, kompetent arbetskraft för innovation och förnyelse samt dynamik som 

26 ”Reglab” är en nationell mötesplats för regioner, nationella 
myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens 
kring frågor om regional utveckling.
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skapar förutsättning för lärande och nya idéer) och god förnyelse- och marknadsför

måga. God förnyelseförmåga ses här som förmåga till nyskapande, ett positivt klimat till 
förändring och förnyelse samt fysiskt kapital. Marknadsförmågan ses som internationella 

nätverk i näringslivet och en faktisk förmåga till kommersialisering.27

Uppsala har lägre resultat när det gäller grundförutsättningarna men ligger något högre 
gällande förnyelse- och marknadsförmåga (figur 15). Övriga delar av Östra Mellansve

rige, det vill säga Västmanland, Södermanland, Örebro och Gävleborgs län, hamnar 

i det fält i matrisen där låga grundförutsättningar kombineras med en låg förnyelse- 

och marknadsförmåga. Här behövs insatser på flera fronter för att förstärka grundför

utsättningarna för att nå en bättre förnyelse- och marknadsförmåga.

Figur 15. Förutsättningar och förmågor efter regioner / län. Förutsättningar = grundförut-
sättningar. Förmågor= förnyelse- och marknadsförmåga.

Källa: Reglab, ”Innovationsindex 2011 – Regional förmåga till ekonomisk förnyelse” (2011).

Frågor att diskutera:
Grundförutsättningar för innovation och förnyelse anses vara (1) öppenhet, 

tolerans och mångfald av människor och företag, (2) kompetent arbetskraft för 

innovation samt (3) förnyelse och dynamik som skapar förutsättning för lärande 

och nya idéer.

 – Hur anser du att dessa förutsättningar ser ut i din kommun eller region idag?

 – Vilka satsningar görs idag för att förbättra dessa förutsättningar? Vilka sats

ningar skulle kunna göras framöver?

 – Hur skulle kommunerna och Östra Mellansverige kunna dra större nytta av de 

olika förutsättningar som finns för innovation i området?

27 Reglab, ”Innovationsindex 2011 – Regional förmåga till 
ekonomisk förnyelse” (2011).
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Specialisering

Det finns ett positivt samband mellan regional specialisering och 

ekonomisk tillväxt. Den specialisering som uppstår när en ekonomisk 

aktivitet koncentrerar sig geografiskt innebär ökad konkurrenskraft 

för de verksamheter som är lokaliserade i en sådan region. En regions 

framtida konkurrenskraft är beroende av dess näringslivs innovations- och 

förnyelseförmåga. Företag i specialiserade miljöer har fördelen av att på 

hemmaplan ha en hård konkurrens med andra företag i samma bransch, 

duktiga underleverantörer och krävande kunder. Det gör dem och de 

miljöer de verkar i mer konkurrenskraftiga globalt.

Den ökade rörlighet som följer av globaliseringen skapar två motverkande krafter, 

som spelar en stor roll för företags lokalisering. Rörligheten leder till spridnings

effekter där produktionen flyttar till produktionsfaktorerna. Effekten blir att en 

region som har mycket av en viss produktionsfaktor (till exempel billig arbetskraft) 

attraherar produktion som specialiserar sig på denna faktor (företag i mogna bran

scher med hög priskonkurrens).

Betydelsen av att vara en del av ett globalt produktionssystem har ökat de senaste 

åren. Idag delas produktionen av varor och tjänster ofta upp i arbetsmoment som 

utförs i olika delar av världen. Detta fenomen har kommit att betecknas ”globala 

värdekedjor”. Svensk export består exempelvis numera till minst en tredjedel av 

importerade varor och tjänster, och i många länder är andelen ännu högre.28

Den ökade rörligheten leder till koncentrationseffekter, där produktionsfaktorer

na flyttar till produktionen. Då skapas täta miljöer med skalfördelar genom närheten 

till kunder, leverantörer, komplementära verksamheter, konkurrenter osv., vilket 

gynnar produktiviteten. Sådana miljöer kallas ofta för kluster. Effekten blir en ökad 

branschmässig koncentration och starkare regional specialisering (till exempel inom 

”life science”29, finansiella tjänster eller bilindustri).

Spridningseffekterna förklarar varför viss produktion tenderar att flytta till låglöne

länder. Koncentrationseffekterna är en förklaring till varför specialiserad, kunskaps-

intensiv produktion väljer att lokalisera sig till regioner med en välutbildad be

folkning och forskningstäta och kreativa miljöer. Det lockar i sin tur fler forskare, 

specialister, investerare och företag i samma bransch till dessa regioner. På detta 
sätt uppstår s.k. kluster, som innebär att flera företag i en bransch och relaterade 

branscher samlas på en plats där de kan interagera med varandra och där de kan dra 
fördel av gemensamma resurser såsom specialistkompetens, relaterade stödtjänster, 

FoU och utbildningsstruktur. Sådana specialiserade miljöer bidrar till att stärka företagens 
konkurrenskraft genom att stimulera förnyelse och gynna tillkomsten av innovationer.

28 Se till exempel Kommerskollegium, ”Made in Sweden? Ett 
nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges import och 
export”, 2010:6. (2010).

29 Life science sektorn ses idag bland annat inkludera biotek-
nik, läkemedel och bioteknologi.
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Forskaren Michael E. Porter har studerat framväxten av kluster och varför vissa län

der eller regioner är långsiktigt konkurrenskraftiga inom vissa branscher.30 Han har 

kommit fram till att konkurrensfördelar skapas och bibehålls i ett lokal och regionalt 

sammanhang. Skillnader i värderingar, kultur, ekonomisk struktur, institutioner och 

historia bidrar till att skapa unika konkurrensfördelar. Innovationer är sällan resulta

tet av enskilda företags eller entreprenörers agerande utan snarare av samlade resur

ser, kunskaper och kompetenser som är invävda i såväl företagets lokala miljö som i 

företagets relationer med andra aktörer.31 Porter menar att en regions framgångsrika 

branscher lyckas därför att deras hemmiljö är den mest framåtsyftande, dynamiska 
och utmanande just för dem. Hans slutsats är därför att det är svårt för ett land eller en 

region att samtidigt vara konkurrenskraftig inom alla eller ens de flesta näringar.

”A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associ-

ated institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities. The 

geographic scope of a cluster can range from a single city or state to a country or even a 

network of neighbouring countries. Clusters can take varying forms depending on their 

depth and sophistication, but most include end-product or service companies; suppliers of 

specialized inputs, components, machinery, and services; financial institutions; and firms 

in related industries. Clusters also often include firms in downstream industries (that is 

channels or customers); producers of complementary products; specialized infrastructure 

providers; government and other institutions providing specialized training, education, 

information, research and technical support (such as universities, think tanks, vocational 

training providers); and standards-setting agencies. Government agencies that signifi-

cantly can be considered part of it. Finally, many clusters include trade associations and 

other collective private sector bodies that support cluster members.”

(Michael E Porter)

Inför den kommande strukturfondsperioden (2014–2020) har EU-kommissionen 

framfört tanken att regioner behöver ta fram regionala innovationsstrategier för 

”smart specialisering” (RIS3 − Regional R&I Smart Specialization Strategies) för 

att få tillgång till strukturfondsmedel. Företag, forskningscentrum och universitet 

uppmanas att arbeta tillsammans för att identifiera en regions mest lovande speciali

sering, men också de brister som hämmar innovation.32

Sverige har redan några av EU:s mest välutvecklade regioner beträffande inno

vationsförmåga. För Sveriges del kan en smart specialisering därför handla om att 

öka dynamiken i redan befintliga innovationsmiljöer, till exempel genom att skapa 

fler möten mellan olika discipliner, snarare än att identifiera nya specialiteter. Speciali

seringen ska heller inte tolkas bokstavligen; till exempel kan vissa regioner behöva 

diversifiera sig för att öka sin innovationsförmåga.

30 Porter, M, ”The competitive advantage of nations” (1990).
31 Malmberg, A, ”Klusterdynamik och regional näringslivsutveck-

ling – begreppsdiskussion och forskningsöversikt” (ITPS, 2002).
32 EU-kommissionen, ”Forsknings- och innovationsstrategier för 

smart specialisering” (2012).
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”En dynamisk identifiering nedifrån och upp av Forsknings- och Innovationsintensiva styrke-
områden där vi kan excellera internationellt samt en strategi för att stödja dessa områden” 

SMART SPECIALISERING

Hämtat från Region Västra Götaland - “Västra Götalandsregionens smarta specialisering”

Vad betyder det för Östra Mellansverige?
De s.k. tillväxtprogrammen togs fram i början av 2000-talet och då identifierades 

ett antal olika kluster i Stockholm–Mälarregionen: upplevelsenäring, bioteknik/

läkemedel, IT/telekom, finans, verkstad, fordon och logistik. Länsstyrelserna i regionen 
konstaterade i en studie att det pågår en specialisering i Stockholm–Mälardalen efter

som de studerade klustren generellt sett hade haft en större tillväxt än andra delar av 

näringslivet.33

Det räcker med en grov studie av specialiseringen i Östra Mellansverige, med 

utgångspunkt från de funktionella arbetsmarknadsregionerna, för att se att de olika 

delarna har sina olika specialiteter.

Figur 16 visar storleken på arbetsmarknaden i de funktionella arbetsmarknadsre

gionerna i Östra Mellansverige år 2010. Vidare åskådliggör den hur de förvärvsarbe

tande fördelar sig i olika näringsgrenar.

Det är också värt att notera att arbetsmarknaden fortfarande är könsuppdelad. 

Kvinnor är större högre del sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn och männen 

dominerar inom tillverkning och utvinning.34

33 Stockholm-Mälarregionen, ”Specialisering och tillväxt” i 
Stockholm-Mälarregionen – Vad betyder regionens kluster?” 
(2004).

34 SOU, “Den könsuppdelade arbetsmarknaden”, 2004:43 
(2004).
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Figur 16. Näringsstruktur i FA-regioner i Östra Mellansverige 2010

Specialisering och klusterformationer kan inte beordras eller beställas. Det finns 

förvisso en mängd olika s.k. klusterinitiativ i Sverige och Östra Mellansverige, men 

det innebär inte automatiskt att klustren blir livskraftiga. Det framgår av Porters ana

lysmodell, som pekar på att kluster uppstår genom processer som är svåra att styra. 

Enligt forskningen är det också svårt att använda olika policyinsatser för att skapa 

framgångsrika kluster, och lyckade exempel tycks snarast utgöra undantag.35

35 Karlsen, J m fl, “The challenge of constructing regional 
advantages in peripheral areas: The case of marine biotech-
nology in Tromsø, Norway” (Entrepreneurship & Regional 
Development: An International Journal, 23:3-4, 235-257, 
2011).
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Specialiseringsprocessen är i hög grad beroende av entreprenörer som har förmåga 

att sätta in platsens unika förutsättningar i ett kommersiellt sammanhang och bygga 

ett socialt kapital både lokalt och globalt. Den offentliga sektorn kan bidra genom att 

 – hålla sig à jour kring teknologiska genombrott

 – ordna innovativa upphandlingar

 – sätta upp krav på produkter

 – erbjuda riskkapital i vissa utvecklingsskeden

 – genomföra generella marknadsföringsinsatser av en region och dess fördelar

 – stödja lokala entreprenörer att hitta samarbetspartners eller att ta fram kunskaps

underlag.

Det handlar alltså inte om att peka ut framtidens vinnare eller att ge stöd till enskilda 

företag.

Frågor att diskutera: 
Avsnittet beskriver kopplingen mellan regional specialisering och ekonomisk 

tillväxt.

 – Hur ser specialiseringen ut i din del av Östra Mellansverige – vad är ni bäst på?

 – Vad kan offentlig sektor göra för att stödja en fortsatt specialisering?

 – Vilka är de viktigaste samarbetsparterna för att stödja en sådan utveckling och 

hur engagerar ni dem på bästa sätt?





  En ny ekonomisk geografi 45

I en ny ekonomisk geografi pekar utvecklingen mot att verksamheter och 

människor alltmer koncentreras till städerna. Den ökande koncentrationen 

av befolkning och verksamhet till städer (främst storstäder) kan få positiva 

och negativa konsekvenser för en hållbar utveckling. 

De senaste årtiondena har tankar om hållbar utveckling präglat retoriken om hur 

samhällsutvecklingen ska bedrivas36. En del frågar sig dock om ansatsen har fått 

något genomslag i praktiken och om den ens är förenlig med ekonomisk tillväxt. Ned

an följer Tillväxtverkets syn på förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbarhet.

Tillväxtverket betraktar ekonomisk tillväxt som något som skapar förutsättnin-

gar för att utveckla samhället. Tillväxten är hållbar när ekonomisk tillväxt sker 

samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och miljömässiga värden långsik-

tigt tas tillvara. 37

Synen på hållbar utveckling bygger till stor del på Brundtlandrapporten som kom 

1987.38 I rapporten beskrivs hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsstäl

ler dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till

fredsställa sina behov”. Hållbar utveckling omfattar en ekonomisk, miljömässig och 

social dimension, och en hållbar utveckling nås genom att dessa dimensioner stödjer 

varandra.

I Brundtlandrapporten påpekas också att hållbar utveckling ska ses som en 

förändringsprocess snarare än ett mål i sig, och naturresurser, teknisk utveckling, 

investeringar och institutionella förändringar ska användas på ett balanserat sätt på 

alla nivåer och i alla sektorer av samhället. Kommissionen bakom rapporten beto

nade också det globala perspektivet och framhöll att alla måste förhålla sig till de glo

bala utmaningarna och att mänskligheten behöver hitta sätt att lösa fattigdoms och 

utvecklingsproblemen utan att successivt undergräva miljö och resursbasen.

Resiliens39 är ett annat begrepp som används för att förklara ett systems lång

siktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. För ett samhälle handlar 

det om förmågan att hantera till exempel långsiktiga klimatförändringar. Ekologisk 

resiliens är förmågan hos ett ekosystem att möta förändringar och störningar i form 

av stormar, bränder och föroreningar. Begreppet resiliens kan också användas för 

sociala system. Social resiliens beskriver samhällets förmåga att hantera förändring 

och vidareutvecklas utan att minska välfärden eller valfriheten och flexibiliteten inför 

framtiden. Liksom i hållbar utveckling betonas att sociala och ekologiska system är 

36 SKL och Arena för Tillväxt, ”Rent spel - en bok om hållbar 
tillväxt på lokal och regional nivå” (2007).

37 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/
tematillvaxt/varsynpatillvaxt/hallbartillvaxt.4.3000de001362a
9266c21cd.html

38 World Commission on Environment and Development 
(Brundtlandkommissionen), “Vår gemensamma framtid” – 
“Our Common Future” (1987).

39 Resiliens” är ett låneord från engelskan och motsvaras av det 
svenska ordet ”elasticitet”.

Hållbar utveckling och ekonomisk 
tillväxt
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dynamiska samt att de påverkar varandra och är ömsesidigt beroende. Även ekono-

misk resiliens har använts för att beskriva en region eller lands förmåga att upprätt

hålla eller återvända till en nivå trots en stor förändring som kommer utifrån, till 

exempel en finansiell kris.

När det gäller ekonomisk utveckling har ett annat begrepp etablerats på senare 

tid: Grön tillväxt står för en ökade ekonomisk utveckling i kombination med exem

pelvis minskade utsläpp samt en tillväxt som bygger på utveckling av miljöteknik.

OECD:s definition av grön tillväxt

Green growth means promoting economic growth while reducing pollution 

and greenhouse gas emissions, minimizing waste and inefficient use of natural 

resources, and maintaining biodiversity. Green growth means improving health 

prospects for populations and strengthening energy security through less depen-

dence on imported fossil fuels. It also means making investment in the environ-

ment a driver for economic growth.

Dessutom finns det ansatser för att åskådliggöra vilken påverkan vår livsföring har 

för olika miljömässiga förhållanden. Ekologiska fotavtryck är ett sätt att visa hur 

stort avtryck vår livsstil gör på miljön. Bland annat har Världsnaturfonden (WWF) 

tagit fram en modell för att göra s.k. fotavtrycksberäkningar. Sådana fotavtrycksbe

räkningar uppskattar hur stor biologiskt produktiv yta som krävs för att ta fram allt 

som en person konsumerar och för att ta hand om det avfall och utsläpp som bildas. 

I modellen ingår alla ytor någonstans på jorden som krävs för att möta efterfrågan 

på till exempel mat, byggnadsmaterial och förnybar energi samt för att ge plats åt 

byggnader och vägar. I modellen ingår också användningen av fossila bränslen. 

Denna del av fotavtrycket räknas ut genom att man uppskattar hur stor yta med 

nyplanterad skog som skulle behövas för att ”fånga upp” koldioxidutsläppen från 

användningen av olja, kol och gas.

För att avgöra om en region är hållbar eller inte ställs det ekologiska fotavtrycket 

mot den tillgängliga biokapacitet som finns, regionalt och globalt. Sverige är, sett till 

avtrycken per invånare, ett av de länder som belastar de globala ekosystemen mest. 

Detta beror bland annat på en hög energikonsumtion, på grund av ett kallt klimat 

och relativt sett billig el. Svenskarna har även stora boendeytor att värma upp och 

använder bränslekrävande bilar. Dessutom innebär konsumtionen av trä och papper 

att fotavtrycket ökar. Vidare har Sverige en hög konsumtion av kött som är energi- 

och arealkrävande att producera, vilket bidrar till stora avtryck. Sverige handlar 

dessutom mycket med andra länder och vår höga konsumtion lämnar därmed stora 

spår i andra länder.

I en nyligen publicerad bok från Rom-klubben, ”2052 - A Global Forecast for the 

Next Forty Years”40, påpekas att det snart kan vara för sent att hantera några av de 

stora utmaningarna som vår värld står inför, nämligen effekterna av klimatföränd

40 Randers J, “2052 - A Global Forecast for the Next Forty 
Years” (2012).
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ringar, orättvisorna samt utarmningen av resurser. Hittills har åtminstone sättet att 

organisera samhället inte klarat av att hantera dessa utmaningar. Dessa utmaningar 

kräver långsiktiga lösningar och investeringar. Troligen behövs en rejäl omställning 

för att vårt globala samhälle ska undvika en kraschlandning (se även avsnitt om 

Interaktiv samhällsstyrning).

Vad betyder det för Östra Mellansverige?
En ny ekonomisk geografi kan leda till en territoriell polarisering i Östra Mellan

sverige. Detta gäller exempelvis utvecklingen av lönesummor, utbildningsnivå och 

arbetslöshet. I viss mån kan denna polarisering förklaras i avståndet till Stockholm. 

Inom regioner kan en skillnad också göras mellan stad och land. Men det finns även 

en polarisering inom de större städerna, där delar av befolkningen inte tar del av den 

generellt sett framgångsrika ekonomiska utvecklingen. Detta har på senare tid upp

märksammats i diskussioner kring sätt att nå en hållbar stadsutveckling.41 Nedan 

kommer ytterligare några axplock på aspekter som skulle kunna beaktas i en diskus

sion kring hållbar utveckling och konsekvenserna av en ny ekonomisk geografi.

När det gäller ekonomiska aspekter kommer en ökad efterfrågan på mark, lokaler 

och bostäder i vissa områden leda till högre priser, vilket gör det mer lönsamt att 

bygga. Detta innebär att vissa personer och företag inte kommer att ha råd att bo eller 

förlägga sin verksamhet till dessa områden utan får söka sig till andra platser.

Miljömässiga aspekter på utvecklingen är exempelvis större möjligheter att 

utveckla kollektivtrafiken och en gemensam energiförsörjning såsom fjärrvärme när 

verksamheter och befolkningen koncentreras till vissa platser. Samtidigt kan den 

ökade efterfrågan på mark innebära att staden breder ut sig, vilket ställer ökade krav 

på transporter. En alternativ strategi är förtätning, för att exempelvis dra större nytta 

av den existerande infrastrukturen. Förtätning kan emellertid medföra sämre miljö

mässiga förhållanden, till exempel färre och mindre grönområden. Detta kan i sin tur 

betyda att människor behöver använda energi för att förflytta sig till andra områden 

för rekreation. Storstadens ökade utbud inom arbete och fritid kan också betyda 

högre efterfrågan på transporter för att ta del av detta utbud. Sker dessa transporter 

per bil kan det betyda trängsel i trafiken och ökade luftföroreningar.

Bland de sociala aspekterna finns en ökad polarisering mellan den som är vinnare 

och den som är förlorare i utvecklingen. Frågan är också om socialt kapital är lättare 

att utveckla i mindre orter där det går att skapa informella arbetsformer och mer 

spontan samverkan. En annan fråga av social karaktär är också om samhället kan 

möta det nya vardagsliv som en regionförstoring innebär. Går det att pendla från en 

mindre ort i Mälardalen till Stockholm och samtidigt hinna med att hämta och lämna 

på dagis? En större utmaning kan också vara att hantera konsekvenserna av den 

uppdelning mellan hög- och lågkvalificerade arbeten som verkar komma i fotspåren 

av en ny ekonomisk geografi.

41 Global Utmaning, ”Urbaniserad värld – nya steg mot håll-
bara städer” (2011).
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Arbetet med hållbar utveckling har fått kritik för att det saknar koppling till det 

globala perspektivet, det vill säga det faktum att alla, på alla nivåer, måste förhålla sig 

till de globala utmaningarna i sin verksamhet. För Östra Mellansveriges del innebär 

detta att försöka beakta hur utvecklingen i storregionen påverkar utvecklingen i 

andra delar av världen.

”Florida underskattar vreden som utanförskapet väcker… ingen vill vara 

 pittoresk kuliss till den kreativa klassen”

                  (David Harvey, geograf)

Fysisk samhällsplanering kan användas som ett medel för att verka för en hållbar 

samhällsutveckling. Genom att exempelvis bygga tätt och funktionsblandat och 

utveckla tillgängliga strategiska noder går det att stimulera en ekonomisk utveckling 

som även gynnar omgivande orter och minskar koldioxidutsläppen. En blandad 

bebyggelse och geografisk närhet kan även undanröja negativa konsekvenser av 

socioekonomisk segregation.

Frågor att diskutera:
Avsnittet beskriver att det nu finns erfarenheter från mer än 20 års arbete med 

hållbar utveckling.

 – Vilka positiva erfarenheter har din kommun eller region av att arbeta med håll

bar utveckling? Vad är svårast?

Hållbar utveckling omfattar en ekonomisk, miljömässig och social dimension och 

hur dessa förhåller sig till varandra.

 – På vilket sätt arbetar ni med dessa tre dimensioner i din kommun eller region? 

Arbetar ni lika mycket med alla tre dimensionerna? Om inte, i så fall varför?

 – Hur skulle arbetet för en hållbar utveckling kunna utvecklas i din kommun eller 

region? Vad skulle det betyda för Östra Mellansverige?
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Interaktiv samhällsstyrning i en ny 
ekonomisk geografi

Går det att styra ett allt mer komplext och öppet samhälle med kompetenser 

och intressen spridda på olika nivåer och mellan olika sektorer? 

Kännetecknande för komplexiteten är att allt fler frågor involverar många 

olika aktörer och intressen, samtidigt som olika nätverk, kontakter och 

initiativ korsar varandra. Med den här utvecklingen behövs nya sätt att 

samtala och samarbeta. Traditionell styrning (eng. government) ersätts i 

ökad grad av en interaktiv styrning42 (eng. governance).

Regionalt utvecklingsarbete präglas av en mångfald av aktörer, intressen och mandat. 

Till detta kommer de skiftande faktorer som påverkar tillväxten i den nya ekonomiska 

geografin, vilket de tidigare avsnitten i denna skrift också har pekat på. Ett fram

gångsrikt regionalt utvecklingsarbete behöver därför vara gränsöverskridande i flera 

dimensioner.

För det första behöver det regionala utvecklingsarbetet utgå från funktionalitet. 

Det innebär att det ibland behöver bedrivas över geografiska administrativa gränser 

(kommun, län och land). Detta skapar dock en del problem. Ett problem är att ad

ministrativa indelningar har en tendens att skapa mentala kartor och en del aktörer 

saknar erfarenhet av att arbeta ”gränslöst”. Ett annat problem är att beslutsmandatet 

ofta hämtas i en geografi medan människors och företags funktionella vardag i ökad 

grad utgår från en annan. Det är inte alltid lätt att skilja mellan funktionell och admi

nistrativ region, och det kan till och med medföra demokratiska eller förvaltnings

rättsliga komplikationer.

För det andra behöver det regionala utvecklingsarbetet ske över sektorsgrän-

ser. För att kunna ta tillvara en regions potential så effektivt som möjligt behöver 

utvecklingsarbetet blanda in en rad olika sektorer och kombinera dem på ett sätt som 

passar regionens unika förutsättningar. Detta skapar också ofta en del problem. Ett 

problem är att sektorsintressena traditionellt är många och starka genom hela sam

hällsapparaten, från toppen till gräsrotsnivå, medan sektorsöverskridande intressen 

som tar ansvar för helheten generellt har få företrädare på alla nivåer. Ett annat pro

blem är att en sektorsföreträdare tar en risk om han eller hon förespråkar en lösning 

där det egna intresset får stå tillbaka. Ett tredje problem är att helhetslösningar tar 

lång tid att åstadkomma samtidigt som det demokratiska systemet och näringslivet 
sällan planerar mer än 3–4 år framåt. Detta är en förklaring till varför det är så svårt 

att nå överenskommelser om stora infrastruktursatsningar, fisket eller klimatfrågan 

– ”belöningen kommer för sent”. Metaforerna stuprör och hängrännor eller ”den 

gemensamma nyttans tragedi” är båda talande.

För det tredje behöver det regionala utvecklingsarbetet ske över olika geogra-

fiska beslutsnivåer – man talar ofta om flernivåstyrning. För att genomföra vik

tiga utvecklingsåtgärder måste olika samhällsnivåer vara delaktiga, men det är också 

nödvändigt att en rad olika partner från olika samhällssektorer deltar. Detta löses 

42 Termen ”interaktiv styrning” är hämtad från antologin ”Go-
vernance på svenska” (G Hedlund, S Montin (red), (2009).
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genom olika former av partnerskap eller arenor som styrs interaktivt. Denna interak

tiva styrning leder dock till en del demokratiska frågor, till exempel var det politiska 

mandatet ska hämtas och var ansvar ska utkrävas i dessa halvinformella strukturer. 

Exempel på frågor i detta sammanhang är: ”Var hämtas det politiska mandatet 

(vem företräder jag)?”, ”Hur utkrävs ansvar och hur säkras offentlig insyn?”, ”Vilket 

handlingsutrymme finns och vem sätter gränserna för det?” En annan utmaning är 

de nya krav på ledarskap samt horisontell och vertikal integration som denna utveck

ling kräver. För att åstadkomma mervärden behöver befintliga resurser organiseras 

på nya sätt och utifrån ömsesidigt lärande och goda exempel. Traditionell styrning 

karaktäriseras av hierarkiska strukturer, men den interaktiva styrningen handlar 

främst om dialog, partnerskap och nätverk.

Vad betyder det för Östra Mellansverige?
Östra Mellansverige påverkas också av denna trend mot nya och ”lösare” former av 

styrning, med samverkan i nätverk och partnerskap. Utifrån de tre dimensionerna av 

interaktiv styrning kan följande reflektioner göras kring Östra Mellansverige.

Funktionalitet: Den nuvarande indelningen av de regionala strukturfondspro

grammen innebär att länen Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Väst

manland, Örebro och Östergötland tillhör tre olika programgeografier. Samarbetet i 

Mälardalsområdet, infrastrukturplanering osv. omfattar heller inte alla länen. Dessa 

sju län bildar varken en funktionell eller en administrativ enhet, samtidigt som de 

funktionella sambanden stärks successivt. I fallet Heby kommun har detta redan lett 

till en flyttad länsgräns. Ett annat exempel är samarbetet inom Stockholm Business 

Alliance (SBA43). Utvecklingen i Östra Mellansverige är starkt beroende av relationen 

till Stockholm, och alla parter såsom kommuner, deras invånare och näringsliv har 

intresse av att förstärka denna koppling. Samtidigt går det att se nya pendlingsmöns

ter som inte enbart är relaterade till Stockholm. Ur ett långsiktigt och flerkärnigt 

utvecklingsperspektiv är det viktigt att också bejaka och stärka dessa kopplingar – till 

exempel genom gemensamma satsningar på kollektivtrafiken mellan kärnstäderna.

Sektorsöverskridande: Fortfarande finns en liten funktionalitet mellan delar 

av regionen och därför handlar det för lokala och regionala aktörer såsom exempelvis 

kommuner och kommunala samverkansorgan ännu en tid om att hitta mål som i 

möjligaste mån tillfredsställer alla delars behov. Det talar snarare för ett sektors

anslag, såsom satsningar på transportinfrastrukturen, än ett holistiskt anslag. Det 

är betydligt svårare att hitta gemensamma mål och åtgärder inom andra områden, 

såsom förbättrad matchning på arbetsmarknaden, men lokala och regionala aktörer 

bör ändå redan nu tillsammans börja måla framtiden i form av en sektorsöverskri

dande vision och målbild. Drivkrafterna bakom den nya ekonomiska geografi som 

växer fram behöver i hög grad hanteras gemensamt för att arbetet ska vara fram

gångsrikt i den globala konkurrensen.

43 Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 51 
kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländ-
ska investeringar till regionen.
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Geografiska beslutsnivåer: Östra Mellansverige har förvisso erfarenheter från 

arbetet i tre olika strukturfondspartnerskap men i övrigt bedriver varje län sin egen 

utvecklingsplanering, sätter upp sina egna mål och strategier osv. På länsnivå har 

man vant sig vid interaktiva styrmodeller och under senare år har länen fått en bättre 

dialog med näringslivet, staten och de statliga verk som är strategiskt viktiga för den 
regionala utvecklingen.

Med stöd av de goda erfarenheterna från RUFS-arbetet och andra samarbets

processer borde det vara möjligt att utveckla en målbild för Östra Mellansverige och 

översätta den till delregionala sammanhang. Ett ökat regionalt samarbete kan göra 

städerna mer attraktiva som ekonomiska motorer i Östra Mellansverige, och det blir 

också lättare att ta tillvara regionens diversifierade näringslivsstruktur. För att lyckas 

behövs troligen bättre former för samverkan och interaktiv styrning i storregionen. 

Svenska beslutsprocesser – ett aktuellt exempel

Beslutet om att bygga Ostlänken är ett belysande exempel på interaktiv styrning och de 

långsamma beslutsprocesser i offentlig sektor som präglar viktiga utvecklingsfrågor. En 

stark konsensusanda (vissa hävdar den starkaste i världen) har förvisso många positiva 

inslag, men den gör nödvändig förändring synnerligen svårmanövrerad och långsam.

Efter 20 års utredande togs beslutet om Ostlänken i augusti 2012. Det mest anmärk-

ningsvärda är dock att byggstarten sker tidigast fem år efter beslutet och att bygget ska 

vara klart år 2028 – dvs. 36 år efter det att utredningsarbetet påbörjades. Detta tyder på 

en oförmåga att förstå en ny ekonomisk geografis krafter och globaliseringens effekter.

Det kan då vara värdefullt att lägga ett historiskt perspektiv på dagens beslutsproces-

ser. Nils Ericson planerade och byggde hela Västra Stambanan mellan Stockholm och 

Göteborg på sju år. Ett bygge som med dagens mått måste ha varit enormt mycket större 

och komplicerat än Ostlänken. Redan ett år (!) efter planeringsstarten invigdes den första 

delsträckan.

Tidvis var nära 8 000 man involverade i bygget och den 455 km långa järnvägen 

invigdes år 1862, trots flera bakslag och omdragningar av vissa avsnitt. Allt detta i en tid 

då järnvägsbyggande var en helt ny teknik och när IT-baserade ritnings- och projektpla-

neringssystem, digitala kartor, schaktmaskiner och lastbilar var okända.

Samhällsekonomiska kalkyler tar inte fullt ut hänsyn till kostnaderna för försenade 

eller långsamma besluts-, planerings- och byggprocesser. Men sådana kostnader finns i 

perspektivet av en ny ekonomisk geografi.
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Frågor att diskutera
 – De nya styrningsformerna påverkar politiken inom många områden. Har du 

märkt av det i din vardag? På vilket sätt?

 – Målet med den interaktiva styrningen är att öka delaktigheten men det innebär 

inte automatiskt att styrningen blir mer öppen och demokratisk. Hur ser du på 

framväxten av interaktiva styrelseformer ur detta perspektiv?

 – På vilket sätt kan styrelseformer och samverkan i Östra Mellansverige utvecklas 

för att stödja en positiv gemensam utveckling av regionen?

 – Hur kan en gemensam målbild vara en hjälp i samarbetet? Hur kan en gemen

sam målbild vara till hjälp för att formulera din regions eller kommuns roll i det 

storregionala sammanhanget?

N

0 20 50 km10 30 40

(> 5 000 inv år 2005)

 

Karta 13. Målbild för östra Mellansverige

Figur 17. Målbild för östra Mellansverige

Källa: RUFS 2010
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Övning: Linjen

Syftet med den här gruppövningen är att klargöra värderingar och skapa samtal 

mellan deltagarna. Rita en tänkt linje på golvet i rummet. Placera dig sedan på linjen 

utifrån hur mycket du instämmer med det första påståendet, från 0 till 100 procent. 

När alla står på linjen står ni i några minuter och pratar med de personer som står 

närmast om varför ni har valt att ställa er just där. Därefter kan några deltagare 

berätta för hela gruppen om sitt ställningstagande. När samtalet känns klart går ni vi

dare med nästa påstående. Det går bra att flytta sig om någon deltagare vill byta plats 

längs linjen efter att ha hört någon annans åsikt. Det är alltså fritt fram att ändra åsikt 

under övningen. Ifrågasätt inte någon annans åsikt utan prata utifrån dig själv!

Påståenden 

1. Det är bra att interaktiva styrformers betydelse ökar!

2. Att ”mannen på gatan” inte intresserar sig mer för utvecklingsfrågor beror på 

ointresse!

3. Interaktiva styrformer krävs för att få igenom våra hjärtefrågor!

4. I vår organisation är vi duktiga på att arbeta med interaktiv styrning och förstår 

vilka konsekvenser det får för vårt sätt att arbeta!
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En ny Ekonomisk gEografi
Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige

Skriften En ny ekonomisk geografi – ett regionalt perspektiv på en global förändring i 

Östra Mellansverige har tagits fram på initiativ av regionala utvecklingsorgan i Östra Mellan

sverige, det vill säga Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Väst

manlands län, Örebro län och Östergötlands län.

Sedan flera år tillbaka har gruppen en dialog och samverkan inom ramen för länens respek

tive regionala utvecklingsarbete, och detta bygger på ömsesidig nytta.

Under 2012 har gruppen även ansvarat för göra framskrivningar av befolkningsutveck

lingen i Östra Mellansverige.




