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Regioner och regional utveckling  
– en inledning

 Ida Grundel & Camilla Neudorfer

Regioner och regional utveckling
Årets YMER tar avstamp i en tid då den svenska regionala nivån precis 
har genomgått en stor administrativ förändring. I princip var den regi-
onala nivån oförändrad mellan 1862, då landstingen grundades, och 
mitten av 1990-talet, då de första så kallade regionförsöken gjordes 
genom att Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades (t.ex. 
Ansvarskommittén, 2007; Sjöstrand, 2012; Smas & Schmitts kapitel). 
1990-talet och början av 2000-talet har på många sätt beskrivits som 
en ”regional röra” där ansvaret för regionala utvecklingsfrågor i vissa 
län låg hos landstingen, kommunförbund, länsstyrelsen eller en bland-
ning av dessa. Frågan om vem som bar det regionala utvecklingsan-
svaret var därför på många sätt otydligt. Under åren som följde flytta-
des alltmer ansvar över till den regionala nivån och under 2019 slogs 
de landsting, regionförbund och kollektivtrafikmyndigheter i de sex 
sista länen som ännu inte bildat regioner samman. Den här föränd-
ringen innebar en sista överflyttning av det regionala utvecklingsan-
svaret från stat till landsting genom att så kallade regionala politiska 
församlingar bildades. Idag är regionernas huvudsakliga uppdrag att 
arbeta med hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt regional utveck-
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ling och tillväxt, men också med frågor som kultur, utbildning och 
turism. 
 Samtidigt är det viktigt att poängtera att regioner och regional 
utveckling inte enbart berör frågeställningar som är kopplade till ett 
specifikt territorium såsom den kommunala eller regionala nivån. 
Regioner kan även vara gränsöverskridande och sträcka sig över flera 
länder. Det är vanligt att regioner likställs med den politiska och admi-
nistrativa nivån, men inom geografiämnet är regioner också ett rums-
ligt begrepp som har flera olika betydelser. Ett av de enklaste sätten är 
att avgränsa en region utifrån ett specifikt kriterium. Det kan handla 
om t.ex. funktionella och ekonomiska regioner såsom arbetsmarknads-
regioner, kulturella regioner som avgränsas utifrån t.ex. ett gemensamt 
språk, religion eller andra identitetsbärande aspekter och naturgeogra-
fiska regioner där avgränsningen baseras på naturliga förutsättningar i 
landskapet. Samtidigt är det här en förenklad bild av regioner och 
istället för att se regioner som en naturlig analytisk enhet söker många 
geografer idag istället att förklara de processer som har lett till fram-
växten av nya regionala enheter såsom city-regioner, megaregioner, 
funktionella regioner och nätverksregioner (se t.ex. Jonas, 2012; Harri-
son & Grow, 2014; Purkharthofer, 2018), något som bidragit till nya 
betydelser av det redan abstrakta begreppet (Grundel, 2020). 
 Från 1980-talet och framåt växte vad som kommit att kallas den nya 
regionala geografin fram. Det handlade egentligen inte om att skapa en 
”ny regional geografi”, utan snarare om att skapa nya betydelser av 
begreppet region (och plats). Den nya regionala geografin skulle kunna 
sägas vara en övergripande term där regioner ses som ett resultat av 
historiska och pågående samhälleliga processer och i ständig tillbli-
velse (Pred, 1984; Amin, 2004). Det här är också i linje med Doreen Mas-
seys (1991) relationella syn på rummet, som definierar regioner som 
enheter skapade av och mellan sociala relationer och nätverk bestå-
ende av komplexa samband mellan platser, olika maktrelationer och 
människor. Det är därför vanligt att regioner idag studeras som en del 
av sociala konstruktioner, politiska diskurser och nätverk (Paasi, 2002). 
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 Ett problem är att regioner ofta tas för givna inom såväl forskning 
som policy och många gånger är det också regionerna själva som till-
skrivs specifika egenskaper som t.ex. lärande, konkurrenskraftiga eller 
entreprenöriella regioner (Paasi & Metzger, 2017). Idag använder 
många policymakare dessutom regionbegreppet utan att egentligen 
definiera vad det är för typ av region de pratar om. En och samma tolk-
ning av en region riskerar då att användas i flera olika sammanhang. 
Detta kan skapa en felaktig föreställning om regionen, där kunskap om 
t.ex. regional kultur eller ekonomisk utveckling överförs till diskussio-
ner om politiska och administrativa regioners utveckling trots att den 
kunskap man vill tillämpa tagits fram i en annan kontext. I praktiken 
är det t.ex. ofta underförstått att en viss fråga tillfaller regionkommu-
nernas geografiska ansvarsområde trots att frågan policyn handlar om 
inte alltid sammanfaller med regionens geografi. Ibland kan det vara 
ett försök att ”ducka” en komplicerad fråga om vilken region som ska få 
ett visst ansvar eller lösa en viss fråga (se t.ex. Stjernkvist, 2020). Det 
kan också vara så att kommuner och andra aktörer ibland har en 
annan uppfattning om vissa frågor och hur den funktionella geografin 
ser ut och att de ofta samverkar med aktörer utanför regionkommu-
nens gränser. Det här kan leda till komplexa utmaningar och samver-
kansformer som kan kräva mycket energi och resurser för att fungera i 
ett flernivåsystem. Det är därför viktigt att inte se regionen som en 
homogen avgränsning och inte heller som en självklar analytisk enhet 
utan att det finns likheter och olikheter både såväl inom regioner som 
mellan dem (Syssner, 2008). Regioner och regional utveckling behöver 
därför belysas och studeras utifrån olika teoretiska utgångspunkter 
och belysa olika typer av frågor (se även Forsbergs kapitel). 

Lokal och regional utveckling
Under en lång tid har lokal och regional utveckling i princip likställts 
med ekonomisk tillväxt och utveckling, inkomstnivåer och arbetstill-
fällen. Lokal och regional utveckling har på så sätt likställts med 
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ekonomisk utveckling (Pike et.al., 2007; 2017), men måste också ses 
som en ojämn rumslig process. Det innebär att lokal och regional 
utveckling och tillväxt inte ser likadant ut överallt (Pike et.al., 2017). I 
Sverige ser vi bland annat hur klyftan mellan stad och land ökar. En 
förklaring är förskjutningen av regionalpolitiken från en omfördel-
ningspolitik till en tillväxtpolitik med ett starkt fokus på storstadsregi-
oner som tillväxtmotorer för hela länder (Brenner, 2004; Harvey, 1989). 
Idag ser vi hur det har fått konsekvenser för mer perifera regioner som 
ligger utanför storstadsregionerna, såväl ekonomiskt som socialt 
(Stenbacka & Heldt Cassel, 2020). Vissa menar att detta har bidragit till 
att statens inflytande över det egna territoriet har minskat, medan 
andra menar att så inte är fallet utan att staten har omfördelat resurser 
för att anpassa sig till den rådande konkurrensdoktrinen som premie-
rar en viss typ av rumsligheter (Allmendinger & Haughton, 2009; 
 Moisio & Paasi, 2013; Zimmerbauer & Paasi, 2020).
 Frågor som rör regional utveckling och planering är dock mer kom-
plexa än så och berör en rad olika områden (Smas & Schmitt, 2020) 
och på senare tid har även andra perspektiv kommit att inkluderas som 
också tar hänsyn till sociala och ekologiska aspekter av hållbar utveck-
ling (se t.ex. Geddes & Newman, 1999; Morgan, 2004), såsom jämlik-
hetsfrågor, integration, miljö- och klimatfrågor. I Sverige har på senare 
tid en rad nya frågor som inte enbart berör regional tillväxt kommit att 
belysas i relation till lokal och regional utveckling och hur vi kan adres-
sera en rad stora samhälleliga utmaningar såsom: demografiska för-
ändringar i form av en åldrande befolkning och urbanisering; teknolo-
giska förändringar i form av digitalisering och automatisering; en 
ökande globalisering; miljömässiga förändringar, resursbrist och kli-
matförändringar samt ett ökande missnöje hos delar av den svenska 
befolkningen och generation z (Tillväxtverket, 2019:23). I nästa del 
kommer vi att titta vidare på regional utveckling som politikområde. 
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Regional utveckling som politikområde
Det kan diskuteras huruvida regional politik eller regional planering 
har existerat i Sverige så långt tillbaka som till Gustav Vasas tid under 
1600-talet då Axel Oxenstiernas planlade en stor del av landets vägar 
och städer. Kanske är det först i och med industrialiseringens framväxt 
i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och den urbanisering som 
följde möjligt att se större likheter med dagens regionalpolitik (Anders-
son et.al., 2008). 
 Regional planering ( fysisk planering) skiljer sig något från frågor om 
regional utveckling och startade i och omkring Stockholmsregionen 
från 1940-talet och framåt och handlade om att komma till rätta med 
den snabba urbaniseringen (se Smas och Schmitts kapitel). Även det 
som skulle kunna ses som tidig regionalpolitik från 1940-talet och 
framåt handlade till att börja med om att motverka den snabba urbani-
seringen till storstäderna som skedde i och med strukturomvandlingen 
från jordbrukssamhälle till industrisamhälle (Johansson, 2013). Trots 
denna tidiga utveckling så har den regionala politiken och vad som 
skulle kunna kallas för regional utvecklingsplanering sitt ursprung i 
den lokaliseringspolitik som tog form under 1950-talet, men det var 
inte förrän 1964 som den blev till ett formellt politikområde (Anders-
son et.al. 2008). Lokaliseringspolitiken handlade om att få företag att 
lokalisera sig i hela landet, även utanför storstadsregionerna och 
skedde genom att staten gav företag rådgivning och stöd i sin lokalise-
ring. Denna form av politik resulterade dock inte i någon förändring, 
istället fortsatte urbaniseringen även under 1960-talet som vid denna 
tidpunkt hade tagit fart på allvar och avfolkningen av landsbygden och 
stora delar av Norrlands inland minskade kraftigt i befolkning. Slutet 
av 1960-talet präglades av starka idéer som gick under parollen ”Låt 
hela Sverige leva”, vilket ledde fram till att regionalpolitiken etablera-
des som ett eget politikområde (Johansson, 2013). Samtidigt förändra-
des den tidigare lokaliseringspolitiken mot en bredare välfärdspolitik 
som inte längre enbart skulle inkludera arbetsmarknads- och tillväxt-
frågor (Lindström, 2005). En av de viktigaste förändringarna var det 
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från staten inrättade ekonomiska stödet till specifikt utpekade stöd-
områden, så kallad utjämningspolitik. Likaså kunde företag som ville 
etablera sig eller expandera i dessa områden få ekonomiskt stöd från 
staten. Ett flertal instrument instiftades för att fortsatt stödja utveck-
lingen i skogslänen och på glesbygden, bland annat ett skatteutjäm-
ningsbidrag till kommunerna och utlokalisering av offentliga myndig-
heter utanför Stockholmsregionen. Under 1970-talet avstannade 
urbaniseringen något, dels som ett resultat av den offentliga sektorns 
expansion och dels som ett resultat av den gröna vågen (Johansson, 
2013). 
 Från 1979 förändrades regionalpolitiken på nytt då politikområdet så 
smått började decentraliseras. En första förändring skedde genom att 
länen med landshövdingarna i spetsen började bedriva regionalpolitik 
som med hjälp av projektmedel skulle användas till insatser för att 
skapa regional utveckling. Länsstyrelserna fick med tiden alltmer 
ansvar för stödpolitiska insatser i länen (Johansson, 2013). Nya tillväxt-
strategier förväntades stötta ekonomisk utveckling underifrån, det vill 
säga på den lokala och regionala nivån, snarare än genom stöd från 
den nationella nivån (Brenner, 2004; Lindström, 2005). Som ett resultat 
av ekonomiska chocker och kriser till exempel skiftet mot post- 
fordism, decentralisering och nyliberalism, kom både kommuner och 
regioner att följa en mer entreprenöriell väg för att hantera sådana 
samhälleliga förändringar (Lauermann, 2018). I Sverige har detta bland 
annat inneburit att den tidigare nationella regionalpolitiken som 
byggde på parollen ”Låt hela Sverige leva” kom att förskjutas till den 
regionala nivån och politikområdet så smått decentraliserades från 
slutet av 1970-talet. Regionalpolitiken kom på så sätt att ges ett mer 
inomregionalt syfte och den tidigare utjämningspolitiken kom att präg-
las av ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft där regionala aktörer i 
allt högre grad själva kom att förvalta regionalpolitiska medel för att 
stötta ekonomisk utveckling ute i regionerna. På så sätt tonades sta-
tens roll ned medan kommuner och andra regionalt verksamma 
stärkte sin position. Regionalpolitiska frågor kom således att förskjutas 
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från den nationella till den lokala och regionala nivån (Johansson, 
2013). 
 Den här utvecklingen gick hand i hand med den decentraliserings-
våg som svepte fram över Europa under 1990-talet och framåt, vilket 
också blev tydligt inom dåtidens regionforskning som i hög grad 
belyste regionaliseringen runtom i Europa (Grundel, 2014). Gunnar 
Törnqvist (1998) skrev om ett ”regionernas renässans” och andra om 
framväxten av ett ”Regionernas Europa” (t.ex. Storper 1995; Harvie, 
2004). De mest framträdande orsakerna till detta var en allt ökande 
globalisering och internationalisering av marknaden, men också olika 
policys från EU som syftade till att stärka den regionala nivån runtom i 
unionen. Skiftet mot en nyliberal samhällssyn i slutet av 1980-talet 
präglar också övergången från en statlig Keynesianism (omfördelnings-
politik av statens resurser från starkare till svagare regioner) till vad 
David Harvey (1989) benämnde Urban Entreprenurial Governance eller 
en post-keynesianism med fokus på att stödja urbana tillväxtregioner 
(Brenner, 2004). Den här förskjutningen innebar också organisatoriska 
och institutionella förändringar, och i korthet en övergång från ett 
huvudsakligen centralt och hierarkiskt styrt system med administra-
tiva regioner till ett mer decentraliserat och flerskaligt system med 
aktiva regioner (Johansson, 2013). I detta ingick en rad olika tillväxtori-
enterade policys för att främja regional utveckling och tillväxt.
 De ovan nämnda förändringarna tillsammans med Sveriges inträde i 
EU kom även att påverka den svenska regionalpolitiken från 1990-talet 
och framåt, framförallt genom sammanhållningspolitiken och struk-
turfonderna som ofta är direkt riktade till regionerna (Hermelin, 
2018a). Det senare ledde även fram till ökade krav från regionala aktö-
rer att själva förvalta regionalpolitiska medel (Johansson, 2013). I takt 
med denna förändring fanns även ett behov av att se över regionernas 
formella ansvar och geografiska storlek (Johansson, et.al., 2015). En 
första omorganisering efter de första regionförsöken i Skåne och Väs-
tra Götaland resulterade i att så kallade regionförbund eller samver-
kansorgan bildades genom förbund mellan kommuner och landsting. 
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Länge diskuterades huruvida svenska regioner (tidigare motsvarande 
länsgränserna) var för små för att kunna hantera och organisera frågor 
rörande regional utveckling. Flera utredningar pekade mot att lös-
ningen var regionförstoring med förstorade arbetsmarknadsregioner 
och en sammanslagning av flera län i så kallade storregioner. Frågan är 
fortfarande aktuell, men diskussionen har fått en mer nedtonad roll 
efter 2016 och har så här långt enbart resulterat i att de landsting som 
inte redan hade bildat regioner övergick till den styrform som idag 
benämns region under årsskiftet 2018/2019. Det innebar att de tidigare 
regionala samverkansorganen försvann och att de landsting som ännu 
inte bildat regioner övergick i direkt folkvalda regionala församlingar. 
Regionerna har i och med den här sista förändringen getts ett utökat 
ansvar för regionala utvecklingsfrågor och regionalt tillväxtarbete där 
uppgifter från t.ex. Länsstyrelsen har flyttats till regionen, men regio-
nerna har även getts utökat inflytande över kommunala frågor. Det 
senare har även gett upphov till vissa spänningar mellan större kom-
muner och de nybildade regionerna (t.ex. Hermelin, 2018a). 
 Idag skulle man kunna säga att regionalt utvecklingsarbete och regi-
onalt tillväxtarbete i princip används som synonyma begrepp. Uppdra-
get att bedriva regionalt utvecklingsarbete och regionalt tillväxtarbete 
ligger idag på regionerna och ska genomföras i enlighet med EU:s poli-
tik och de nationella riktlinjerna för regionalt utvecklingsarbete (Her-
melin & Wänström, 2018). Som en del av riktlinjer från såväl den natio-
nella nivån och genom EU:s politik så har regionernas tillväxtarbete 
även kommit att omfatta frågor som rör teknologisk utveckling och 
innovation, något som ses främja ekonomisk utveckling och regional 
tillväxt (se även Dahlströms & Hermelins kapitel). Det innebär att 
offentliga organisationer på den regionala nivån har kommit att arbeta 
med innovationsarbete, både inom den egna organisationen och 
genom att stötta företag och branschorganisationer (ofta kluster) i 
deras innovationsarbete (se t.ex. Mazzucato, 2018). Samtidigt kan det 
vara svårt att arbeta med både innovationsarbete och att verka för 
social och hållbar utveckling, framförallt då innovation i den offentliga 
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sektorn skiljer sig från den privata. Till skillnad från näringslivet som 
strävar efter att skapa konkurrensfördelar, så måste den offentliga sek-
torn i första hand möta medborgarnas behov genom värden som 
demokrati, effektivitet, välfärd och rättssäkerhet (Engström, 2019). 
Ytterligare en utmaning för de nybildade regionerna är att gå från 
landsting som förvaltande sjukvårdsorganisation till att bli omfattande 
regionala organisationer som också ska driva regionalt innovations- 
och utvecklingsarbete, men det här är en fråga som behöver belysas 
ytterligare inom forskningen. 
 Under 2021 antogs den senaste nationella strategin ”Nationell stra-
tegi för hållbar regional utveckling 2021–2030” (Regeringskansliet, 
2021). Till skillnad från den tidigare strategin ”En nationell strategi för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020” (Regerings-
kansliet, 2015) där regional tillväxt står i fokus så har fler perspektiv 
inkluderats i den senare. En viktig del är att hållbarhetsbegreppet har 
breddats och fler perspektiv än enbart ekonomisk utveckling och till-
växt har inkluderats. Strategin adresserar också de samhällsutma-
ningar vi står inför idag. Det här innebär bland annat att frågor som 
tidigare inte har getts utrymme såsom miljö- och klimat, demografiska 
förändringar samt ökade klyftor mellan olika delar av landet lyfts i 
högre grad än tidigare. En viktig del är att det regionala utvecklingsar-
betet ska genomföras i linje med Agenda 2030 med fokus på jämställd-
het, integration och mångfald, samt minskad miljö- och klimatpåver-
kan. Till skillnad från tidigare betonas också att att den regionala 
utvecklingspolitiken ska genomföras i samordning med landsbygdspo-
litiken som bland annat har som mål att skapa en livskraftig landsbygd 
där alla ska ges samma möjligheter till arbete, företagande, boende 
och välfärd. Flera av de teman som har lyfts ovan är också frågor som 
lyfts i flera av kapitlen i årets YMER.



Ymer 2022 / Regioner och regional utveckling

16

Regioner och regional utveckling  
i en föränderlig tid 

I bokens olika kapitel diskuteras regioner och lokal och regional 
utveckling med utgångspunkt i olika perspektiv och utifrån olika regio-
nala avgränsningar. På olika sätt visar författarna hur olika ekonom-
iska, politiska och samhälleliga förändringsprocesser format och for-
mar dagens regioner och på så sätt också förutsättningarna för regional 
och lokal utveckling. 
 I vad som skulle kunna ses som bokens första del, diskuteras frågor 
om regioner och regional utveckling på en mer övergripande nivå. 
Inledningsvis gör Gunnel Forsberg med utgångspunkt i professor Gerd 
Enequists resonemang, en historisk exposé över regionalgeografins 
varande eller icke varande. Kapitlet utgör på så sätt ett viktigt bidrag 
till att skapa en bredare översikt över ämnet kulturgeografi och dess 
relation till regionalgeografin. På så sätt leder kapitlet också fram till 
angelägna frågor om hur vi idag studerar regioner och regional utveck-
ling. En fråga som tas upp i kapitlet är den klassiska geografiska frågan: 
Varför så just här? och att ett viktigt bidrag för dagens regionforskning 
handlar om att just försöka förstå och förklara en specifik regional 
fråga på samma sätt som forskarna i årets YMER gör. 
 I nästa kapitel diskuterar Lukas Smas och Peter Schmitt hur regional 
planering i Sverige, jämfört med andra europeiska länder, är en margi-
nell företeelse, men där förutsättningarna på senare år har kommit att 
förändras. Under en lång period har det funnits starka motsättningar 
mellan det starka kommunala planmonopolet och former för regional 
planering. Idag har reglerna för att bedriva regional fysisk planering 
kommit att förändras, vilket skulle kunna vara ett sätt att bemöta 
dagens samhällsutmaningar som har blivit mer gränsöverskridande än 
någonsin. För att komma till rätta med till exempel klimat- och miljö-
problem, bostadsförsörjning och infrastrukturplanering så krävs i 
högre grad gränsöverskridande samverkan mellan såväl olika adminis-
trativa som geografiska nivåer. 
 I följande kapitel visar Kerstin Enflo och Martin Henning genom en 
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historisk återblick hur ekonomiska skillnader mellan svenska regioner 
har ökat under efterkrigstiden. Med utgångspunkt i så kallade teknik-
skiften visar de att teknologisk utveckling har haft ett i princip ound-
vikligt inflytande över samhällsutvecklingen. Framförallt är det de tre 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har haft en 
kraftig tillväxt. En av förklaringarna finns i den strukturomvandling 
som präglat den svenska ekonomin sedan efterkrigstiden där vi gått 
från ett industrisamhälle mot ett tjänste- och kunskapssamhälle. Sam-
tidigt har även andra faktorer såsom humankapitalet och en starkt till-
tagande urbanisering spelat en stor roll där det i hög grad är de kun-
skapsintensiva branscherna som har varit viktiga för tillväxten i 
storstadsregionerna. 
 På ett liknande sätt diskuterar Rikard H. Eriksson och Emelie Hane-
Weijman hur strukturomvandling har lett fram till en ojämn utveckling 
av välfärd och arbete i västvärlden. Allt fler kvalificerade arbeten har 
koncentrerats till storstadsregioner vilket har gynnat utvecklingen i 
urbana områden och samtidigt lett fram till ökande skillnader i 
inkomstnivåer, och ett ökande politiskt missnöje i mindre gynnade 
landsdelar. Samtidigt är jobbskapande (nya arbetstillfällen) en viktig 
del av regional utveckling. Förståelsen för hur arbetskraften i regio-
nerna lyckas hantera ekonomisk turbulens speglar såväl enskilda indi-
viders förutsättningar som förutsättningar för en lyckad regional 
omvandling och fortsatt regional utveckling. Författarna visar hur geo-
grafisk storlek har spelat roll för regional jobbtillväxt under tider av 
kraftig omvandling av arbetsmarknaden, men till skillnad från tidigare 
studier så verkar detta ha sin förklaring i företag som expanderar och 
inte i antal nystartade företag som endast har haft en mindre påverkan 
för den sammanlagda sysselsättningen. 
 I bokens nästa kapitel visar Lena Grip hur implementeringen av jäm-
ställdhet som policy har förskjutits från den nationella till den regio-
nala nivån. Detta har fått som följd att ansvaret för att hantera jäm-
ställdhetspolitiken idag vilar på regionala tjänstemän och politiker 
som i avsaknad av nationell policy på så sätt själva måste driva frågan. I 
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kapitlet diskuteras tre centrala teman som har identifierats som cen-
trala för regional utveckling i relation till jämställdhetsfrågor: demo-
grafisk utveckling, regionförstoring och rurala försörjningsstrategier. 
Grip menar att det finns ett problem i hur de här frågorna har hante-
rats och att regional utvecklingspolicy i princip har kommit att bli 
”genus-neutral” genom att det finns avsaknad av perspektiv som lyfter 
fram olika förutsättningar och villkor för olika grupper i samhället. 
 I det som skulle kunna ses som bokens andra del konkretiseras regio-
nalpolitiken genom olika exempel på regionalt utvecklingsarbete. I det 
första av tre kapitel diskuterar Margareta Dahlström och Brita Herme-
lin smart specialisering (S3) som är EU:s mest framträdande modell för 
regionalt utvecklingsarbete, något som har inneburit stora föränd-
ringar för hur det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ser ut idag. 
I huvudsak handlar det om att de politisk-administrativa regionerna 
inom EU ska ta fram en så kallad forsknings- och innovationsstrategi 
som ska identifiera regionens styrkor. På så sätt styr strategierna medel 
för forskning och innovation till ett antal prioriterade styrkeområden 
inom regionen. Genom exemplen Värmland och Östergötland visar de 
hur två regioner har tagit fram respektive S3-strategi. En av de stora 
utmaningarna handlar om att hitta en balans mellan redan etablerade 
specialiseringar och att identifiera nya. Det finns också en risk att de 
områden som bortprioriteras får tillgång till färre resurser och att 
redan etablerade aktörer får ytterligare inflytande. 
 Robert Petterson och Annika Jonsson visar hur det finns en stor till-
tro till turismens betydelse för lokal och regional utveckling, i synner-
het i mer perifera områden. Turismnäringen ses som en möjlighet att 
skapa arbetstillfällen, inkomster, företagande, infrastruktur och ser-
vice och studier har visat att platser med en stark turismnäring också 
tenderar att bidra till inflyttning. Med ett nedslag i Jämtland Härjeda-
len visar de hur turismnäringen har haft betydelse för den regionala 
utvecklingen, men det finns stora skillnader mellan kommuner med en 
redan stark besöksnäring och övriga kommuner. Kommuner som 
redan hade en stark besöksnäring uppvisade också en starkare 
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ekonomisk utveckling samtidigt som de haft såväl större antal inflyt-
tare som besökare, medan de övriga kommunerna hade ett sviktande 
befolkningsunderlag. En förklaring är närheten till naturen och fritids-
aktiviteter, men ytterligare en förklaring är att platser med en stark 
turismnäring också liknar ”urbana” platser med ett stort serviceutbud 
och god tillgång till infrastruktur. 
 Ida Andersson lyfter fram hur regionala träbyggnadsstrategier har 
kommit att bli en viktig del av regionala strategier för att skapa 
ekonomisk utveckling och tillväxt. Det här arbetet sker ofta inom 
ramen för näringslivsutveckling inom regionerna, ofta med fokus på 
skogsindustrin och tillsammans med andra projekt som ska skapa 
hållbar tillväxt inom ramen för en skoglig bioekonomi. På så sätt pekas 
träbyggande ofta ut som en viktig del av det regionala hållbarhetsarbe-
tet och som en del av den gröna omställningen genom att byggande i 
trä också minskar utsläppen av växthusgaser. Det saknas dock ofta kri-
tiska diskussioner om eventuella brister med att bygga i trä och huru-
vida andra värden i skogen såsom biologisk mångfald eller rekreations-
värden kan gå till spillo vid skogsavverkning. På så sätt lyfter regionerna 
i första hand de potentiella fördelarna med industriellt träbyggande 
och inte i lika hög grad potentiella konsekvenser. 
 I bokens sista två kapitel lyfts två exempel på lokal utveckling med 
fokus på den kommunala nivån. Precis som har argumenterats tidigare 
så är det viktigt att inte se olika politiska och administrativa nivåer 
som skilda. Lokal utveckling kan inte ses som isolerad från den regio-
nala nivån, utan har också betydelse för den fortsatta regionala utveck-
lingen.
 I ett kapitel om kommunala infrastrukturutmaningar diskuterar Ida 
Grundel och Dick Magnusson hur ojämlikheten mellan och inom regi-
oner ökar avseende underhåll och investeringar i grundläggande infra-
struktursystem. Här riskerar kommuner med en minskande befolkning 
och minskande ekonomiska resurser att hamna efter större storstads-
regioner i utvecklingen av t.ex. vatten och avlopp och vägar. Men det 
handlar också om att i många kommuner så har bredbandsutbyggna-
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den inte skett i önskad takt. Detta tillsammans med att mobiltelefon-
täckningen i många kommuner är undermålig och att kopparnätet 
som tidigare användes för vanlig telefoni har stängts ned har lett till en 
rad utmaningar när det gäller grundläggande tillgång till telefoni och 
internet i flera av kommunerna. Vidare riskerar kommunerna också 
att förlora kontrollen över den grundläggande infrastrukturen om den 
privatiseras, vilket bland annat har skett med flera kommunala fjärr-
värmesystem och elnät.
 I bokens sista kapitel diskuterar Ida Andersson och Rhiannon Pugh 
hur en mindre kommun, arbetar med att bygga upp ett platsvarumärke 
för att skapa lokal utveckling. Detta är idag inte ett isolerat fenomen 
som endast turismbranschen ägnar sig åt, utan snarare något som 
såväl kommuner, regioner och hela länder ägnar sig åt. På så sätt har 
marknadsförandet av platser kommit att bli en del av en internationell 
konkurrensdoktrin där platser på olika skalor antas konkurrera med 
varandra om att attrahera nya invånare, företag, investeringar och 
arbetstillfällen. Platsmarknadsföring ses på så sätt som ett verktyg som 
ska bidra till att göra platsen mer attraktiv för att skapa ekonomisk till-
växt och utveckling. I det här fallet har författarna undersökt hur Karl-
skoga med hjälp av Alfred Nobel har byggt upp ett platsvarumärke som 
bygger på så kallad personlighetsassociation, något som i sin tur kon-
kurrerar med t.ex. Örebro som också har använt Alfred Nobel i olika 
sammanhang, men också med den nationella nivån i form av Nobelpri-
set. 
 Sammanfattningsvis visar bokens olika författare på den bredd av 
frågor som ingår i regional utveckling. I flera kapitel fördjupas hur den 
lokala och regionala ojämlikheten i Sverige har ökat under de senaste 
decennierna. Till viss del kan detta förklaras av de strukturomvand-
lingar som har ägt rum från industri-, till ett tjänste- och kunskapssam-
hälle. Detta tillsammans med fortsatt urbanisering och att en stor del 
av mer kunskapsintensiva branscher har lokaliserats i storstadsregio-
nerna har lett fram till en starkare tillväxt i storstäderna jämfört med 
mindre kommuner. I mindre kommuner där befolkningen minskar har 
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det lett fram till stora framtida ekonomiska utmaningar med svårighe-
ter att underhålla såväl grundläggande välfärd, service som infrastruk-
tur. För att komma tillrätta med de här problemen arbetar idag både 
regioner och kommuner med tillväxtstrategier som på olika sätt ska 
stimulera ekonomisk utveckling och tillväxt. En framtida fråga är där-
för hur kommuner och regioner kommer att samverka och arbeta med 
strategier som tidigare har haft ett så starkt tillväxtfokus för att inklu-
dera aspekter av hållbarhet som länge varit frånvarande och där miljö 
och klimat och sociala hållbarhet har getts ett tydligare fokus. 
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Hur förstå en region?  
– En personlig betraktelse 

Gunnel Forsberg 

Inledning
För en kulturgeograf är regionbegreppet så centralt att det knappast 
går att tänka sig någonting utanför konceptet. Inte nödvändigtvis så 
att regionen är ett centralt tema för den forskning varje kulturgeograf 
bedriver. Men ändå finns begreppet där som en klangbotten. Därutö-
ver finns det några geografer som har själva regionen som sitt huvud-
sakliga fokus och som försöker att förstå dess innebörd eller dess 
betydelse för den geografiska forskningen. 
 Mitt eget förhållande till regionbegreppet har varit kluvet. Jag har när-
mat mig begreppet med stor respekt. Har jag ens förstått? I min avhand-
ling från 1989 söker jag utmana föreställningen om begreppen plats och 
region som könsneutrala begrepp (Forsberg 1989: 48–52). Men jag visste att 
jag inte förstod det helt och hållet. Samtidigt har jag under hela min fors-
kargärning huvudsakligen haft regionen som studieobjekt. Det har hand-
lat om regionala utvecklingsfrågor, regional politik, regionala genusmöns-
ter, osv. Ibland har jag studerat kärnan i regionen, ibland dess gränser. Det 
har handlat om regionens karaktär och om dess interna och externa rela-
tioner. Men regionalgeografi har jag aldrig sysslat med. Tror jag. 
 Under min doktorandtid lärde jag mig att regionalgeografi var ett 
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gammalt obsolet sätt att bedriva geografisk forskning på. Den fanns 
bara som en delkurs med låg status för blivande geografilärare. Vår 
föreställning om denna del av kulturgeografin var den gängse vid 
denna tid. Regionalgeografi handlade om att utifrån ett ideografiskt 
perspektiv, med idogt manuellt karteringsarbete, beskriva unika regio-
ners egenskaper. Den systematiska kulturgeografi som växte fram på 
1970-talet utvecklades som regionalgeografins motsats. Den syftade 
istället till att utifrån en nomotetisk modell förklara företeelsers 
utbredning, huvudsakligen med kvantitativa metoder. Den datorise-
rade kartografin skapade möjlighet att besvara nya forskningsfrågor 
och istället för att beskriva avgränsade platser och regioner sökte fors-
karna förklara regionerna med hjälp av (lagbundna) processer. 
 Men parallellt växte det fram ytterligare ett alternativ; en kvalitativ – 
platsspecifikt inriktad – kulturgeografi. Det var en inriktning som kom 
att fånga mitt intresse och som präglade mina studier. Var egentligen 
detta en återgång till den gamla regionalgeografin – fast i en ny skep-
nad med förklaringsambition? Så nu i efterhand undrar jag om jag 
egentligen också bedrivit någon form av regionalgeografi? Det är dags 
att pröva den frågeställningen. 

Ett ämnes uppgång och fall
Det är i samband med att jag arbetat med en biografi över professor 
Gerd Enequist (1903–1989) som min nyfikenhet på regionalgeografin 
väckts till liv (Forsberg, 2021). Genom hennes omfattande handskrifts-
arkiv, som hon donerade till universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i 
Uppsala, har jag fått ta del av hennes tankar och vetenskapliga förhåll-
ningssätt. I detta arkiv finns brev, föreläsningsanteckningar, dagböcker 
mm. Med hjälp av detta material får man en god uppfattning om de frå-
gor som stod på dagordningen under hennes aktiva tid som forskare. 
Enequist var en brinnande advokat för den regionalgeografiska forsk-
ningsinriktningen. Men på vilket sätt ansåg hon att regionalgeografin 
kunde hjälpa till att förstå en region? 
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 Syftet med detta kapitel är att göra en exposé över regionalgeogra-
fiskt tänkande, i första hand utifrån Gerd Enequists arbeten och argu-
mentation och i andra hand, med hjälp av senare forskning, diskutera 
tendenser till ett nyväckt intresse för regionalgeografin och diskutera 
likheter och skillnader mellan dessa inriktningar. För genomgången av 
den sistnämnda väljer jag att i första hand ta hjälp av den finske geo-
grafen, professor Anssi Paasi, som ägnat mycket av sin forskning till 
frågan om hur man kan förstå en region. 
 Gerd Enequist var Uppsala universitets första kvinnliga professor, 
vilket uppmärksammades stort vid den tiden. Tyvärr blev hon seder-
mera ganska bortglömd och det är först under den allra senaste tiden 
som hon återigen uppmärksammats. Enequist var vidare Sveriges 
första professor i kulturgeografi efter att man i slutet av 1940-talet delat 
upp den gamla geografiprofessuren till en naturgeografisk och en kul-

Figur 1. Gerd Enequist, fotografering 8 april 1949 på Upp-
landsmuseet. Fotograf: Uppsala-Bild.
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turgeografisk professorstjänst. Gerd Enequist sökte den senare och 
efter viss dramatik blev hon utsedd till dess företrädare 1949. I denna 
roll stred hon för en modern syntetiserande regionalgeografi i motsats 
till den traditionella, med hennes egna ord ”banala”, regionalgeografi 
som enligt henne enbart samlade ihop en mängd mer eller mindre rele-
vanta fakta om ett område på jordytan. Debatten om detta var het 
bland geograferna på hennes tid. Regionalgeografin uppfattades som 
kronan av geografiskt vetande. Men hur den skulle förstås och bedrivas 
fanns det olika uppfattningar om. Hon ansåg att den ofta bara var 
beskrivande. Själv ville hon förklara. 
 När jag läser Anssi Paasis utförliga genomgång av regionalgeografins 
framväxt och tillbakagång i International Encyclopedia of Human Geo-
graphy 2020 (Paasi, 2020) slås jag av hur många trådar som löper sam-
man mellan dåtid och nutid. Samtidigt häpnar jag över hur i många 
stycken ensidigt Paasi definierar den traditionella regionalgeografin 
som dominerade geografiämnet fram till 1960-talet. Regionalgeografer-
nas uppdrag var enligt Paasi enbart att urskilja regionala enheter genom 
att förmedla ”geografiska fakta” (i princip uppgifter om naturgeogra-
fiska förhållanden, klimat, befolkning, näringsliv mm) och på så vis – 
med kartans hjälp – konstruera regionala och nationella territorier, 
nationella stereotyper och ideologier. Regionalgeografin kom därmed 
att komma farligt nära politiska (rasistiska) tolkningar, menar Paasi. De 
regionalgeografiska kartorna blev vidare ett uttryck för produktion och 
reproduktion av olika kulturer som kunde användas för politiska syften. 
Den snabba kolonisationen och exploateringen av kontinenter skapade 
en efterfrågan på specifik geografisk kunskap (Paasi et al., 2021). Samma 
analys återfinns i många ämnesöversikter (se t.ex. Nayak & Jeffrey, 2011). 
Jag vill på intet sätt ifrågasätta tolkningen av den geografiska forskning-
ens mörka historia. Det är viktig kunskap. Men analysen tenderar att 
vara alltför ytlig. Här finns inget av den omfattande debatt och de stri-
digheter om innebörden av regionalgeografi som Gerd Enequists pri-
vata arkiv ger vittnesbörd om.
 Den nya generation geografer, såväl lärare som studenter, som kom 
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till universiteten i slutet av 1960-talet hade inte mycket till övers för de 
regionalgeografiska analyserna. De betraktades som teorilösa och 
obsoleta, med ett fokus på beskrivning av den rumsliga ytan och inte 
av de mer intressanta sociala relationerna inom och mellan regio-
nerna. De kartografiska regionstudierna förlorade sin position inom 
den kulturgeografiska forskningen, och fortsatte enbart att utgöra 
delar av den geografiska grundutbildningen. Den nya kulturgeografin 
tog explicit avstånd från regionalgeografin; denna, enligt Paasi, ”’inces-
tuösa’ inåtblickande exeptionalistiska ansats”, (incestuous’ inward-loo-
king exceptionalit approach) (Paasi, 2020, s 322). Kritiken var massiv. 
Regionalgeografin var inget annat än en klassificeringsmetod med 
uppenbara metodmässiga och politiska problem. Detta innebar dock 
ingalunda att regionbegreppet förlorade i betydelse, det var dess roll i 
analysen som hade förändrats. 
 Min djupdykning av den regionalgeografiska forskningen under kul-
turgeografins första årtionden utifrån Enequists material ger en mer 
mångfacetterad berättelse om de tidiga regionalgeografernas ambitio-
ner. De var inte så samstämmiga om forskningens syfte och metod som 
Paasis genomgång antyder. Gerd Enequists uppfattning om hur ämnet 
skulle studeras avviker på några centrala punkter från hur den regio-
nalgeografiska forskningen beskrivits i efterhand. Hon strävade efter 
ett syntetiserande geografiämne. Hennes tankar om ämnet finns inte 
med i Paasis genomgång, vilket kan ha olika orsaker. Det kan bero på 
att hon inte hann utveckla sina tankar i skrift i så stor utsträckning 
som hon önskat. Min analys bygger huvudsakligen på hennes hand-
skrivna föreläsningsanteckningar och brevväxling. En annan förklaring 
kan vara att hennes bidrag till ämnesutvecklingen överlag blev skymd 
av de mer framgångsrika kollegorna som kom efter henne t.ex. Torsten 
Hägerstrand i Lund. Eller så beror det på att hon på olika sätt avvek 
från huvudspåret, hon var den enda kvinnan bland idel manliga geo-
grafer och hon hade en humanistisk bakgrund med nordiska språk och 
litteraturhistoria till skillnad från hennes kollegor som huvudsakligen 
hade en naturvetenskaplig bakgrund. 
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 Installationsföreläsningen från 1949 ger en inblick i vad som låg i 
stöpsleven när det nya ämnet kulturgeografi skulle definieras. En av de 
verkligt stora frågorna vid denna tid var just definitionen av regional-
geografin. Gerd Enequist såg framför sig samhällsvetenskapens fram-
marsch, bland annat som en följd av inrättandet av samhällsvetenskap-
liga forskningsrådet 1946. Det skulle komma att förändra forskningen 
på ett avgörande sätt, inte minst den geografiska. ”Kunskapen om det 
svenska samhället är rent skrämmande små, men aptiten på forsk-
ningsuppdrag tycks påfallande,” konstaterade hon. Så här fanns förut-
sättningar för att bidra med viktig kunskap för att skapa ett nytt, bättre 
samhälle. Och där ville hon vara med. 

Ett syntetiserande perspektiv 
Därför vill jag här spekulera lite över vad det var för syntes som Gerd 
Enequist letade efter och hur hon argumenterade för sin uppfattning. 
Hon var explicit utmanande mot den, som hon menade triviala, regio-
nalgeografin. Hon ville längre, vara mer analyserande, mer teoretisk, 
mer samhällsvetenskaplig. För Gerd Enequist handlade det inte om att 
identifiera och avgränsa regionen eller landskapet. För henne hand-
lade syntesen istället om att förstå varför det studerade landskapet (till 
exempel bebyggelsemönstret i rurala likaväl som det urbana land-
skapet) hade utformats så som det gjorts. Denna syntes, som skulle 
kunna svara på frågan ”Varför så, just här?”, skulle möjliggöras genom 
att geograferna lämnade den naturvetenskapliga traditionen och 
vände sig till samhällsvetarna, ansåg hon. Det räckte inte med att sor-
tera data och beskriva dem. Det gällde att förklara den bild som växte 
fram. I en understreckare i Svenska Dagbladet 5 februari 1966 skriver 
hon under rubriken Kulturgeografins uppgifter att regionalgeografins 
svåraste uppgift är att välja relevanta fakta. Det blir ingen vetenskap 
om man bara sammanställer en massa data. Man måste kunna för-
klara, inte bara beskriva ett mönster. Hon förklarar: ”Varför finns det 
stora, tätt bebyggda byar på Öland och i Dalarna medan de saknas i 
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andra trakter? Varför lades skoindustrin till Örebrotrakten och varför 
håller den sig kvar där? Fundamentalt är alltså en kombination av sam-
band och utbredning”, menade hon (Enequist Under strecket, 5/2 -66). 
Geografin hade förutsättningar att bidra till samhällsvetenskapens för-

Figur 2. Med hjälp av omfattande materialinsamling förklarade Enequist varför Mälar-
dalens landskapsbild utformats i fem olika kategorier: Herrgårdarnas landskap,i Indu-
strilandskap, gårdsgruppernas landskap, de spridda gårdarnas landskap samt ödemar-
ker. Källa: Enequist, G. (1975).



Ymer 2022 / Regioner och regional utveckling

32

ståelse av nutidens samhälle. Det var hennes övertygelse. Men politisk 
geografi ville hon inte ägna sig åt. Den inriktningen hade hon explicit 
tagit avstånd från, efter att hon sett konsekvenserna av den tillämpade 
formen av politisk geografi under kriget. 
 Så redan under den regionalgeografiska eran fanns kritiken mot 
banaliteten. Och Gerd Enequist var en av kritikerna. Så hur menade 
hon att regionalgeografin skulle utformas? Det räcker inte att påvisa 
samband, det gäller att veta vad som ska tas med för att förklara det 
specifika, det är ”geografins värsta dilemma”, säger hon. Ibland sätts 
likhetstecken mellan kartografi och geografi. Men, varnar Enequist, 
”[…] bakom varje kartografisk bearbetning ligger ett urval av fakta. Det 
är på grunderna för detta urval som geograferna måste besinna sig”. 
Ett uttryck för självbesinning är, enligt henne, att man inför det 
ekonomiska och sociala livets många företeelser valt att enbart 
behandla förekomsten, utbredningen och orsakerna härtill av specifika 
förhållanden. Detta samtidigt som man är medveten om att man där-
med utesluter andra aspekter av det stora komplex som heter befolk-
ning och näringsliv. Geografen ska alltså, och kan inte, behandla alla 
sidor. Hennes slutsats är att landskapsbeskrivningar med tydlig 
avgränsning av vad som behandlas, hör till de viktigaste bidragen kul-
turgeograferna kan ge samhällsvetenskapen. 
 Kartan är vårt viktigaste hjälpmedel, fastslår Enequist. Den är geo-
grafens uttrycksmedel och språk, att liknas vid matematikens formler. 
Men man måste lära sig kartans språk och lyssna noga på vad kartan 
har att säga. Kartografin är visserligen inte en vetenskap, men den är 
oumbärlig. Kartan är ett oöverträffat hjälpmedel för att komprimera 
geografiska fakta. Missuppfattningen att en geograf är någon som bara 
sysslar med kartor, var hon enbart glad åt. 
 Hon ironiserar lite över filosofen Immanuel Kants uppfattning att 
geografen behandlar företeelser i rummet. Det är ju lätt att säga men 
när ”detta uttalande förs ner från filosofin till den telluriska [jordiska] 
verkligheten blir det inte lika lätt att tillämpa” (Enequist C1). Det hand-
lar om urvalet av stoff för analys. Allt kan ju i princip karteras, konsta-
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terar hon, och det finns en risk att geografen fortsätter i gamla hjulspår 
med att kartera allt som går att kartera. Enequist menade att detta 
bara var populär geografi och hon var angelägen om att förklara för all-
mänheten skillnaden mellan den geografi som beskrivs i läroböcker 
och i reseskildringar och den vetenskapliga analys som måste förklara 
något, inte bara beskriva.

Inre ämnesstrider
Gerd Enequist intresserade sig för skillnader och likheter mellan de två 
dominerande inriktningarna utbredningsgeografi och sambandsgeo-
grafi. Utmärkande för den förstnämnda inriktningen är att man söker 
efter hur vissa geografiska fenomen breder ut sig i rummet och på så 
vis bildar en naturlig region i ett specifikt avseende, till exempel en 
jordbruksbygd eller en skogsbygd. Den sistnämnda inriktningen utgår i 
stället från en specifik region och söker efter vilka förhållanden som 
har samband med varandra och som därmed format regionen, exem-
pelvis Sjuhäradsbygden, en del av Västra Götaland präglad av textiltill-
verkning. Både samband och utbredning är sådant som alla discipliner 
ägnar sig åt, men det är bara geografen som kan förena båda dessa 
inriktningar genom studier av landskapsbilden, ansåg Enequist. Geo-
grafin är nämligen en visuell vetenskap som studerar en specifik del av 
jordytan för att förstå varför den har fått sin specifika karaktär. Geogra-
fen måste därför vara väl bevandrad i andra discipliners kunskaper för 
att kunna tolka såväl naturvetenskapliga som humanistiska fenomen, 
menade hon. Sedan gäller det att göra en geografisk syntes av det hela. 
 Det är intressant att följa diskussionen om regionalgeografins 
utveckling under 1950-talet utifrån Gerd Enequists brevarkiv. Det var 
en flitig diskussion som fördes i Uppsala på institutionen och på post-
seminarier i hennes hem i Kåbo. Hon var rätt ofta ganska agitatorisk, 
inte minst i debatt med professor William William-Olsson från Han-
delshögskolan i Stockholm. Ofta följdes diskussionerna av fortsatt 
brevväxling där brevskrivaren ibland i ganska hårda ordalag krävde 
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förklaringar till vad som hade sagts. William-Olsson är till exempel 
upprörd över hur Enequist hade kunnat kalla hans regionalgeografiska 
arbete för barnsligt. Alla andra var ju så imponerade. 
 Hon förklarar att det beror på att hon inte ansåg att hans arbeten var 
regionalgeografiska. De var snarare systematisk befolkningsgeografi. 
Men det kan han inte hålla med om, så han svarar: 

Kära Gerd, … Jag har precis samma uppfattning om regionalgeografi som 
du. Att på gammalt manér kompilera ihop en regionalgeografi över Väst-
europa är ett mycket mödosamt arbete och för mig helt ointressant. Det 
får andra göra. Hatten av för dem och deras vetenskap. Jag är inte alls av 
den uppfattningen att personer som sysslar med sådant inte driver veten-
skap lika mycket som Du och jag. Men jag har inget intresse därför. Om 
man ska förnya regionalgeografien så är detta en utomordentligt omfat-
tande uppgift. Orsaken till att du ännu inte ser någon regionalgeografi 
över Västeuropa med mitt namn är helt enkelt att jag ännu inte är färdig 
med den. Jag håller på att släpa samman byggstenarna och hugga till 
dem (Brev till G. Enequist från W William Olsson, 11/12 63).

Han är också bekymrad över att hon för fram sin uppfattning offentligt. 
Efter en artikel hon skrivit i Upsala Nya Tidning 4 december 1963 får 
hon en skarp tillrättavisning. Hon riskerar att förstöra för hela geogra-
fiämnet och dess framtid, varnar han. Men hon tog inte till sig av var-
ningen utan fortsatte att argumentera för det perspektiv hon ansåg 
vara det rätta. 
 Hon var angelägen om att den framtida regionalgeografin endast 
skulle göras av kulturgeografer eftersom naturgeograferna inte hade 
den nödvändiga samhällsvetenskapliga kompetensen. Och hon ville 
försäkra detta genom att dela upp geografiämnet i två separata delar, 
något som hon i stort sett, och med mycket motstånd från sina ämnes-
kollegor, fick driva själv. Särskilt influerad var hon av den amerikanske 
geografen Rickard Hartshorne som visat på nya teoretiska vägar för 
kulturgeografin, bort från den traditionella regionalgeografin.
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 Gerd förklarar att det är fullständigt ohållbart att enbart framhålla 
sambandet, samspelet mellan geologi, hydrologi, klimat, människor och 
människors verk inom ett givet område. Det finns gränser för vad man 
skall ta upp. Ståndpunkten att geografin skall behandla människans be-
roende av naturen, är felaktig menar hon. Hon driver lite med några nya 
försök: ”Exempelvis är man för närvarande eld och lågor för att börja 
med medicinsk geografi: malarian och klimatet, gula febern och klimatet 
… människan och vattnet … Varför inte människan och regnet, männi-
skan och grönskan, människan och myggen, människan och blomster-
doften”. Man måste se till att välja relevanta områden för sin analys. Det 
räcker inte att beskriva företeelser som har samband med varandra, man 
måste söka efter orsakssamband som förklarar varför. 
 Gerd Enequist anade att den framtida geografin skulle anta en mer 
socialt orienterad inriktning. Hon återkom då och då till den möjlighe-
ten, men visste själv inte på vilket sätt sociala aspekter skulle kunna 
analyseras vetenskapligt. Här blev hon sannspådd, även om den soci-
ala geografin inte fick en utformning som hon hade tänkt sig. 

Nya regionalgeografiska försök
Enligt Anssi Paasi kan den traditionella regionalgeografis nedgång och 
fall förklaras av dess enkla sammanställning av natur- och kulturgivna 
aspekter för att systematiskt skilja en region från en annan. Mot slutet 
av 1970-talet, efter den kvantitativa epoken, började dock geograferna 
på nytt att intressera sig för att studera rumsligt specifika sociala och 
ekonomiska förhållanden som ett alternativ till den kvantitativa, positi-
vistiska och maktblinda systematiska geografin, som hade blivit den 
förhärskande inriktningen. Det växte fram en ny kulturgeografi som tog 
fasta på lokala processer och maktrelationer och som analyserade 
regio ners sociokulturella betydelse för individuell och social identitet 
utifrån praktiker och diskurser. Detta var en rumslig vetenskap som såg 
regionen som konstruerad av politiker, entreprenörer och journalister. 
Vid Enequists institution kom den att få en tydlig ekonomgeografisk 
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karaktär, en inriktning som i Paasis terminologi kan karaktäriseras som 
”ny-regionalism” med sin betoning på regionens betydelse för att förstå 
ekonomisk utveckling och planering. Man använde huvudsakligen fasta 
regionindelningar för sina analyser, t.ex. Bergslagen. Efterhand kom 
denna inriktning i sin tur att utmanas av en geografi med fokus på 
öppna och flytande gränser, samt på sociala relationer. Bilden av regio-
nen som en tom ”container” att fylla med innehåll, ersattes med ett kon-
struktivistiskt regionbegrepp. Regionen blev en egen aktör med förmåga 
att handla och interagera med andra regioner. Ett synsätt som i sin tur 
blev ifrågasatt. Att tillskriva regionen egen handlingsförmåga var en 
fetischering av regionen och fördunklade de krafter och maktstrukturer 
som skapade processen (Paasi & Metzger 2017).
 Så även under denna period var regionbegreppet föremål för många 
tolkningsalternativ. Huruvida detta skulle ses som en ny variant av 
regionalgeografi, en kritisk regionalgeografi, diskuterades under slutet 
av 1980 och början av 1990 bland huvudsakligen brittiska forskare. Den 
nya regionalgeografin studerade det osynliga, snarare än det synliga. 
Rummet och regionen sågs därmed en produkt av nätverksrelationer, 
makt och interaktion. Den nya regionalgeografin betonade hur regio-
nerna förändras och utvecklas genom olika beroenden, maktrelationer 
och handlingar. Här kan man kanske ana hur den syntetiserande ambi-
tionen som Enequist hade eftersträvat skulle kunna förverkligas. Regio-
nen förstods som en syntes av kulturella, politiska, ekonomiska och 
sociala processer som formade regionen. Det är den kvalificerade ana-
lysen av de centrala sociala relationerna som utgör syntesen och som 
är mer än enbart beskrivning av relationerna, enligt den brittiska geo-
grafen Anne Gilbert (1988). En analys som svarar på frågan varför 
istället för hur. Gilbert menar att den traditionella regionalgeografin 
var mest beskrivande och saknade den selektiva syntesen. Men som jag 
beskrivit ovan är det inte riktigt rättvist. Även Gerd Enequist argumen-
terade på samma sätt kring behovet av selektion. Skillnaden är istället 
att det var den sociala teorin som saknades på Enequists tid. Det var 
den sociala geografin, som utvecklades under 1980-talet, som skapade 
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de nya förutsättningarna. Möjligheten att använda social teori (inklu-
sive genus- och etnicitetsteorier) som utvecklats inom samhällsveten-
skaperna har gett nya förutsättningar. I tolkningen av lokalt formade 
strukturer och sociala relationer och sociala relationer finns potentia-
ler för en ny – människocentrerad – regionalgeografi.
 Den nya regionala syntesen kan också förklara regionens utveckling 
utifrån en historisk analys. Doreen Masseys historiska lager av geogra-
fiska förhållanden skiljer till exempel den nya regionalgeografins tids-
användning från den traditionella, menar Anne Gilbert. Men inte heller 
här tycker jag att det är rättvist mot den traditionella regionalgeografin 
i Gerd Enequists tappning. Även hon var öppen för lagren av historiska 
skeenden för att förklara landskapsbilden. Gilbert menar vidare att 
den nya regionalgeografin öppnar för politiska slutsatser. Den kan bli 
ett verktyg för förändring med en normativ ansats istället för den 
gamla regionalgeografins värderingsfria vetenskap. Men även detta 
rådde det olika uppfattningar om på Enequists tid. Själv ansåg hon att 
det var viktigt att vara värderingsfri. Det hävdade hon med stor kraft. 
Men med det följde inte slutsatsen att forskningen inte skulle ha betyd-
else. Precis som Gilbert, var Enequist angelägen om att den geografiska 
vetenskapen skulle vara användbar för samhället. Geografens uppdrag 
var att ge beslutsfattare underlag för sina beslut, men undvika att 
komma med rekommendationer rörande besluten. Hennes samtida 
kollegor var dock mer benägna att även vara normativa genom att 
erbjuda lösningsförslag till den offentliga planeringsverksamheten. 
 Ett problem som diskuterades kring den traditionella kontra den nya 
regionalgeografin rörde frågan om huruvida regionen finns i verklighe-
ten eller ej. För den traditionella regionalgeografin var regionen synlig 
för ögat och därmed materiell. Den nya regionalgeografin ställde frå-
gan om regionen finns som en realitet eller bara som en konstruktion. 
Kan den visualiseras eller bara förnimmas subjektivt och diskursivt? 
En annan fråga gällde makten. För den nya forskningsinriktningen var 
det maktrelationer, praktiker och diskurser som manifesterade regio-
ner. Häri låg även en emancipatorisk ambition att förändra maktrela-
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tionerna. Forskningen blev därmed praktisk och emancipatorisk 
istället för teknisk. 
 Enligt den brittiske geografen Nigel Thrift var det under början av 
1990-talet fortfarande mycket som var outvecklat inom den nya regio-
nalgeografin. I tre kortare artiklar i början av 1990-talet framför han 
sina funderingar kring ämnet. Att den hade bidragit till analysen av hur 
förhållanden utmanas rumsligt och regionalt med fokus på förändring 
och transformation var ju ett framsteg, liksom att den möjliggjort ett 
nytt sätt att analysera relationen människa/miljö utifrån riskanalyser 
och hotbilder, konstaterar han i den första artikeln (Thrift 1990). Att 
framställa regionen narrativt var också en vinst. Men han var ändå 
bekymrad. Han oroade sig för att den starka tilltron till den kritiska 
realismens förklaringskraft, utformad av Andrew Sayer (1989), riske-
rade att bli för stereotyp till förfång för ett ambivalent perspektiv. Han 
såg också med oro på att sökandet efter text och språk överordnades 
den materiella kontexten. Ytterligare ett problem ansåg han vara att 
agenten fortfarande var underteoretiserad i förhållande till strukturen 
i den nya regionalgeografin. Resultatet riskerade därmed att bli en 
rumslig snarare än en kontextuell analys. Han avslutar sin korta reflek-
tion med kommentaren att han kanske verkar kolerisk, men att det 
beror på att han menar att det är långt kvar. I den rekonstruerade regi-
onalgeografin är kopplingen mellan människan och hennes omgivning 
visserligen fortfarande det centrala, men i en ny teoretisk inramning, 
med fokus på regionala relationer. Fortfarande finns dock en inbyggd 
strukturalism och platsessentialism, menar han. Människorna måste 
bli agenter, platserna bli kontextuella och orsakssambanden ett sam-
spel mellan snabba handlingar och långsamma strukturförändringar. 
På så vis kan regionalgeografin få en politisk kraft. Han spekulerar över 
om det kanske är femismen och forskning om tredje världen som kom-
mer att bidra till utvecklingen av regionalgeografin i framtiden. I de två 
följande artiklarna fortsätter han att reflektera kring den nya regional-
geografin (Thrift, 1991; 1993) Han återkommer vid flertalet tillfällen till 
potentialerna i genusanalyserna och hur man med hjälp av dessa kan 
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utmana den manliga blick som fortfarande dominerar ämnet. Ett 
område där genusperspektiv tillämpats inom regionalgeografin är 
inom det expansiva fältet migration och mobilitet. Även inom detta 
kvarstår dock vissa metodologiska problem, varför Nigel Thrift avslu-
tar även sin tredje artikel på temat ny regionalgeografi med att den 
fortfarande har en lång väg att gå innan den kan leva upp till sitt namn. 

Om strukturer, relationer och processer
Så hur har det gått? Vad har hänt under de 30 år som gått sedan Thrift 
gjorde sin framtidsspaning?
 Man finner inte längre just några vetenskapliga publikationer på 
temat regionalgeografi. Regionen har fortfarande relevans för geogra-
fisk forskning, även om intresset för att identifiera en ny regionalgeo-
grafi har svalnat. Regionbegreppet har blivit bredare, mer inkluderande 
och med fokus på den komplexa socio-rumsliga dynamiken. Regionen 
förstås som en social process som handlar om subjektivitet och identi-
tetsformering. Men vad hände med de syntetiserande försöken att 
besvara frågan Varför?
 En gren av den moderna kulturgeografin har utvecklats som en 
rumsligt orienterande vetenskap med fokus på lokala och regionala 
sociala relationer, socialt liv och identitet. Möjligen är dessa studier 
mer regionalgeografiska till sin karaktär än vad forskarna själva inser. 
Det kan finnas anledning att följa i Gerd Enequists spår och ställa sig 
frågan vad som utelämnas och vad som fokuseras i regionbeskriv-
ningen och vad det gör för skillnad. Vilken fråga kan man besvara? 
 Själv har jag kommit till insikt om att mina första försök till en genus-
inriktad utmaning av begreppen region och rum inte var helt ovidkom-
mande och – mig ovetande – har kanske min forskning därefter utveck-
lats utefter (ny-)regionalgeografiska spår, influerad av den nya 
regionalgeografin så som den presenterades i slutet av 1980-talet. Vid 
en omläsning av min avhandling är detta tydligt. Min modell i avhand-
lingen över hur handlingsmönster utformas av rambetingelser som 
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sipprar genom en lokal lins av ekonomiska, sociala och patriarkala 
maktstrukturer och processer (Forsberg, 1989, sid 14) bär många regio-
nalgeografiska spår. När jag betraktar den forskning jag senare bedrivit 
om lokala och regionala genuskontrakt (Forsberg, 2010), rulltrappere-
gioner (Forsberg, 1997) eller informella skuggstrukturer i regionalpoli-
tiken (Forsberg & Lindgren, 2010) så finns där en ambition att söka 
efter att förklara det rumsligt specifika. Och som både Gerd Enequist 
och Anssi Paasi skriver: Det är sättet att se som är geografins signum. 
Det håller jag med om. Men inte med den traditionella ”manliga 
blicken”, som Gillian Rose (1993) så förtjänstfullt ifrågasatte, utan som 
ett inkluderande förhållningssätt, ett perspektiv. Och jag vill fort-
farande försöka besvara frågan om hur man kan förstå en region: Var-
för ser det ut som det gör på just den platsen och/eller i just den regio-
nen? Kanske är det också regionalgeografi? Men medan den tidigare 
regionalgeografin huvudsakligen tittade inåt för att hitta svaret, har 
den nya regionalgeografin sin blick även riktad utåt, till länkarna, pro-
cesserna och nätverken. Till såväl den nära som den internationella 
arenan. Och i båda fallen finns såväl för dagens forskare som för Gerd 
Enequist en ambition att förklara, inte bara beskriva, den studerade 
regionen. 
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Region + planering = regionplanering  
– en komplicerad ekvation

 Lukas Smas & Peter Schmitt

Inledning 
Internationellt är regional planering erkänt som särdeles viktigt för att 
bemöta och hantera många av de akuta hållbarhetsutmaningarna och 
samhällsproblemen. Men i Sverige är regional planering en marginell 
företeelse och ett ganska outforskat område. Förutsättningarna för 
regional planering har dock förändrats under de senaste decennierna. 
Regioner experimenterar med olika regionala rumsliga perspektiv och 
initiativ. Statliga utredningar har pekat på behov av reformer som del-
vis genomförts och som till viss del ändrat villkoren för och förvänt-
ningarna på regional planering. 
 Regional planering eller regionplanering kan betyda många olika 
saker men i detta kapitel fokuserar vi på planering av en regions rums-
liga struktur (regional fysisk planering i dagens lagstiftning) som utförs 
av någon form av offentlig aktör på regional nivå. I en diskussion om 
regional planering är det också möjligt att inkludera olika former av 
regional utvecklings- eller omfördelningspolitik som varit en viktig del 
av det svenska välfärdsbygget, men fokus här är den fysiska plane-
ringen. Sedan 1940-talet har det funnits institutionella förutsättningar 
för regionplanering i Sverige men i praktiken har regionplaner främst 

Region + planering 
L. Smas & P. Schmitt

Regioner och regional utveckling
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tagits fram av regionplaneorgan i Stockholm och periodvis i Göte-
borgsregionen. Det finns i Sverige en tydlig historisk och institutionell 
klyfta mellan regional ( fysisk) planering och regional utveckling 
(Emmelin & Nilsson, 2016). Dessa två politikområden styrs av olika 
rättsliga ramar och har utvecklat parallella praxisgemenskaper. Detta 
förklarar å ena sidan ambivalensen kring frågan om regional ( fysisk) 
planering, å andra sidan utgör det en möjlighet att utveckla innovativa 
former av regionplanering. I detta kapitel undersöker vi regional plane-
ring som generell företeelse och den svenska regionala planeringens 
besynnerligheter. Med utgångspunkt i detta är syftet med kapitlet att 
klargöra varför regional planering är en så komplicerad ekvation i 
Sverige idag. 
 I nästa del redogör vi mer ingående för innebörden av regional plane-
ring, följt av en internationell historisk ut- och tillbakablick för att proble-
matisera den regionala planeringens potential som arena för att koordi-
nera olika sektorsintressen på olika policynivåer. Genomgående i kapitlet 
används begreppen regional planering och regionplanering synonymt. 
Därefter diskuteras den regionala planeringens position i det svenska 
politiska och administrativa flernivåsystemet med fokus på de institutio-
nella förutsättningarna baserat på olika utredningar och regionala initia-
tiv. Den idealiserade rationella beslutsmodellen som utgör stommen i 
den svenska statsförvaltningen (Sundström m.fl., 2021), genom till exem-
pel statliga offentliga utredningar (SOU) och propositioner, utgör i detta 
kapitel både kunskapsunderlag och utgångspunkt för att problematisera 
olika former av regional planering. Avslutningsvis diskuterar vi vilka 
utmaningar som lämpar sig att lösa på den regionala skalan och viktiga 
framtida forskningsfrågor för regional planering för en hållbar framtid.

Vad är regional planering?
“It seems that no other realm of planning has been declared obsolete and 
revived as many times as regional planning – at least if we believe the 
academic literature. Yet, regional planning is a recognized element of 



45

L. Smas & P. Schmitt / Region + planering 

planning practice in most countries around the globe, addressing com-
plex and highly relevant tasks concerning spatial development. We 
understand regional planning as evolving rather than resurrecting: not 
least due to the fuzzy, context-dependent and ever-changing understan-
ding of regions, regional planning has taken a variety of forms” (Purkart-
hofer et.al., 2021:773).

Regional planering är som citatet ovan visar en omdebatterad men 
också ständigt aktuell fråga inom samhällsplaneringsfältet, en plane-
ringsform som ständigt ifrågasätts men som också återkommande för-
nyas och utvecklas. En central princip för regional planering, liksom 
för samhällsplanering i allmänhet, är den generiska distinktionen 
mellan dess substantiella egenskaper och de som är mer relaterade till 
den processuella dimensionen av regional planering. Den förra hand-
lar om regionplaneringens uppgifter och syften, vad regionplaneringen 
ska göra och vad den är bra för. Den senare anspelar på hur regionpla-
neringen praktiseras eller borde praktiseras, vilket berör organisato-
riska, instrumentella och institutionella frågor. I det följande kommer 
vi att reflektera över båda dessa dimensioner för att förklara vad regio-
nal planering är för något.
 I början av 1960-talet, en tid då regional planering institutionalisera-
des i många europeiska länder, preciserade planeringsteoretikern 
Friedmann (1963) dess viktigaste uppgifter: att samordna ekonomisk 
utveckling och vägleda den rumsliga organisationen av olika aktivite-
ter som arbete, fritid, boende genom styrning av markanvändningen. 
Dessa uppgifter är fortfarande viktiga för regionplaneringen, men 
många forskare betonar idag att regioner också utgör en lämplig skala 
för att koordinera olika intressen både mellan administrativa nivåer 
och mellan olika sektorer med fokus på att integrera olika politikområ-
den. Kärnuppgifterna inom dagens samhällsplanering, såsom att 
balansera olika markanvändningsintressen, samordna (ekonomisk) 
rumslig utveckling, främja en hållbar utveckling, värna om miljö och 
klimat, samt tillhandahållande av tjänster av allmänt intresse, kan 
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knappast hanteras av enskilda kommuner på ett isolerat sätt. Detta är 
utmaningar som borde skalas upp och därmed hanteras inom ”mellan-
kommunala” eller ”regionala” geografiska sammanhang eftersom både 
utmaningarna och dess lösningar tenderar att korsa kommungränser 
och ofta kräver någon form av partnerskap mellan stad och landsbygd 
(Friedmann & Weaver, 1979; Haughton & Counsell, 2004).
 Det finns en långvarig debatt om hur regioner ska (eller bör) definie-
ras. En viktig fråga är i vilken utsträckning gränserna för den aktuella 
regionen bör sammanfalla med de avsedda målen och ordningen för 
aktiviteter eller åtgärder som övervägs inom regionplaneringen. Exem-
pel är de många rapporter som tagits fram av internationella organisa-
tioner och nationella myndigheter om funktionella (stads-) regioner, 
ofta även så kallade arbetsmarknadsregioner. Dessa diskussioner utgår 
ofta från relationella och funktionella perspektiv på regioner som inte 
nödvändigtvis överensstämmer med befintliga politiska territoriella 
enheter (Jones & Paasi, 2013). Under de senaste åren har den här debat-
ten präglats av spänningen mellan så kallade soft spaces (regioner med 
suddiga och otydliga gränser som t.ex. ett område definierat utifrån ett 
strategiskt planeringssyfte) och hard spaces (dvs. regioner med fasta 
politiskt administrativa gränser). Fokus i den här debatten har legat på i 
vilken utsträckning regional planering kan navigera mellan statliga 
institutioner som ska garantera demokratisk legitimitet och samtidigt 
möjliggöra mer flexibla tillvägagångssätt för att knyta samman olika 
territorier, fler aktörer och deras ofta skilda sektoriella intressen och 
olika nivåer av rumslig styrning (jfr Allmendinger et.al., 2015; Purkartho-
fer, 2018). Svårigheten för alla former av regional planering är alltså hur 
nätverksbaserade och funktionella relationer kan hanteras inom den 
rådande territoriella mosaiken av politiskt-administrativa regioner med 
fasta gränser (Varró & Lagendijk, 2013; Neuman & Zonneveld, 2018). 
 Att reflektera över den ”bästa” rumsliga formen för regionplanering-
ens substantiella uppgifter relaterar även till de mer processuella 
aspekterna eftersom avgörande frågeställningar som kretsar kring 
vilka aktörer som ska utföra de regionala planeringsuppgifterna, vilka 
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ska inkluderas, vilka institutioner och instrument som står till förfo-
gande och hur regional planering passar in i det rådande planerings-
systemet och politiska landskapet. Sammantaget kan regional plane-
ring förstås som ett subnationellt sätt för horisontell och vertikal 
samordning för att integrera olika (sektoriella) intressen (jfr Haughton 
& Counsell, 2004; Neuman, 2007). Detta innebär att den regionala pla-
neringen i regel behöver hantera omfattande styrningsutmaningar på 
grund av dess relation till andra politiska nivåer uppåt och nedåt, såväl 
som integrationen av olika aktörer, agendor och strategier (Alden, 
2006; Tewdwr-Jones et.al., 2010; Smas & Schmitt, 2021).
 Det finns stora förväntningar på den formella regionala planeringen 
i Europa. Samhällsplanering på regional nivå förväntas fungera i 
många olika typer av planeringsregioner (t.ex. storstadsregioner, stads-
landsbygder, landsbygdsområden). De regionala planerna är i regel 
multifunktionella planeringsinstrument (Smas & Schmitt, 2021). De 
kan vara av såväl visionära som av strategisk karaktär. De kan också 
utgöra ramar för andra planer och policyer och/eller möjliggöra bin-
dande beslut om rumslig utveckling. Trots ett ökande intresse för infor-
mellt samarbete och soft spaces, särskilt i storstadsregioner, har den 
formella regionplaneringen i Europa moderniserats i olika riktningar 
under de senaste decennierna. En utvecklingstendens är att, även om 
decentraliseringsprocesser över hela Europa är uppenbara, så expan-
derar regioner i omfattning (t.ex. Irland och Frankrike). Regioner har 
också fått mer planeringskompetens i ett antal länder såsom i Italien 
och Polen. I till exempel Frankrike, Italien och Polen har i synnerhet 
storstadsområden försetts med ytterligare formella planeringsinstru-
ment och kompetenser. Detta har skapat asymmetriska relationer 
inom respektive nationella planeringssystem, eftersom det innebär att 
regionerna inom varje land har olika kompetenser och instrument för 
regional planering till sitt förfogande (Smas & Schmitt, 2021). Det här 
fenomenet ser vi även i Sverige där Stockholm och Skåne har andra 
befogenheter i jämförelse med andra regioner vad gäller regional pla-
nering, vilket diskuteras mer ingående längre fram i detta kapitel. 
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 Sammanfattningsvis så är regional planering fundamental i många 
europeiska planeringssystem, även om det finns många kritiska röster 
som hävdar att regionplaneringen delvis har förlorat sin praktiska och 
politiska relevans under de senaste decennierna (Harrison et.al., 2021). 
Oavsett om detta är fallet i vissa länder, som i Storbritannien och Dan-
mark, så är regional planering fortfarande ett viktigt verktyg för att 
hantera frågor kring rumslig utveckling, men också för medlingen av 
meningsskiljaktigheter angående rumsliga implikationer gällande cen-
trala hållbarhets- och omställningsfrågor (t.ex. att hantera relationer 
mellan stad och landsbygd, bemöta urbanisering och klimatföränd-
ringar, tillhandahålla bostäder och kollektivtrafik, främja cirkulär eko-
nomi och smart specialisering). Dessutom förväntas regional plane-
ring idag att hantera såväl formella som informella planeringsprocesser, 
samt soft spaces och hard spaces, vilket innebär demokratiska utma-
ningar och kan orsaka konflikter. Samtidigt kan det också leda till inn-
ovativa hybrida former av styrning (Mäntysalo & Bäcklund, 2018).

En kort historisk resa
I princip inleddes regionplaneringens västerländska historia i början av 
1900-talet i bland annat Storbritannien, Tyskland och USA. I Storbritan-
nien framhöll sociologer, arkitekter och geografer som Geddes, Aber-
crombie och Fawcett tidigt behovet av ett regionalt förhållningssätt för 
att möta en ”stadsregional livsstil” och som ett medel för att delegera 
makten från centralregeringen till regionerna (Alden 2006; Hall & 
Tewdwr-Jones 2020). Det tidigaste exemplet på regional planering i 
Storbritannien var the South Wales Regional Survey från 1921 som utarbe-
tats av södra regionplanenämnden i Wales. 1940-talet  var sedan en stor-
hetstid för regional planering med berömda regionala planer som Grea-
ter London Plan från 1944 och Clyde Valley Plan från 1946.
 Regional planering institutionaliserades även i Tyskland under första 
hälften av 1900-talet. Det mellankommunala organet Zweckverband 
Gross-Berlin [ungefär kommunförbundet Stor-Berlin], som grundades 



49

L. Smas & P. Schmitt / Region + planering 

1912, hade i uppdrag att samordna transportsystemet samt kommu-
nala detaljplaner och att upprätthålla öppna ytor för framtida bebyg-
gelse för storstadsregionen Berlin. Detta organ avskaffades redan 1920, 
samma år som ett annat förbund bildades i den västra delen av Tysk-
land för att bland annat bemöta den kaotiska trafiksituationen, lösa 
avloppssystemproblem och vattenförvaltningsfrågor orsakade av den 
tunga industrin i och mellan de snabbt växande städerna Duisburg, 
Essen, Bochum, Gelsenkirchen och Dortmund. Bakgrund till detta 
regionala förbund var insikten att dessa utmaningar inte kunde hante-
ras av de olika kommunerna isolerat. Grundaren, ingenjören   Schmidt, 
utvecklade redan 1912 en promemoria för en rumslig strukturbild som 
endast i begränsad omfattning hann förverkligas innan andra världs-
kriget. Men under 1960-talet hade många av de grundläggande idéerna 
i Schmidts promemoria översatts till den så kallade Gebietsentwick-
lungsplan Ruhr [distriktsutvecklingsplan Ruhr] som antogs 1966 och 
som blev till ett så kallat best practice exempel för andra tyska regioner 
som under denna period började initiera lagstadgade regionala planer 
(se von Petz 1999).
 I likhet med Storbritannien och Tyskland inleddes historien om regi-
onal planering i USA också på 1920-talet. Ett regionalplaneorgan för 
New York bildades 1922 som en privat organisation för att studera de 
sociala och ekonomiska problemen i storstadsregionen (Alden & Mor-
gan, 1974, s. 14). År 1927 offentliggjordes en regional plan som inte bara 
tog hänsyn till ekonomiska aktiviteter, utan också framtida transport-
mönster eftersom man förutspådde att befolkningen i regionen skulle 
öka vilket skulle leda till ekonomisk tillväxt och att användningen av 
privatbilar skulle tillta. Även i andra amerikanska storstadsregioner 
drev privata och medborgerliga initiativ uppkomsten av offentliga regi-
onala planeringsinsatser. Mellan 1924 och 1929 inrättades ytterligare 
minst elva regionala planeringsorgan och 1937 fanns 506 så kallade 
metropolitan planning agencies (Wannop, 1995).
 Europa och USA präglades under 1960- och 1970-talen av en plane-
ringseufori eller åtminstone planeringsoptimism. Regional planering 
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ansågs vare ett nödvändigt och kraftfullt planeringsverktyg för att han-
tera de rumsliga följderna av ekonomisk tillväxt. Den regionala plane-
ringens historiska utveckling skiljer sig dock åt mellan olika länder, 
exempelvis mellan Storbritannien och Tyskland. I Storbritannien för-
svagades planeringseuforin under 1980-talet och regional planering 
sågs alltmer som en onödig nivå av centraliserad statlig byråkrati. I slu-
tet av 1990-talet genomfördes en rad förändringar för att modernisera 
det brittiska planeringssystemet som bland annat innefattade att dele-
gera beslutsfattande till den regionala planeringsnivån för att anpassa 
sig till EU-kontexten och den regionalt baserade sammanhållningspoli-
tiken (jfr Alden 2006; Hall och Tewdwr-Jones 2020). Men sedan dess har 
den regionala planeringsverksamheten återigen steg för steg avvecklats 
genom den så kallade Localism Act (infördes 2011) som har lett till ytter-
ligare decentralisering av planeringskompetensen till den lokala nivån.
 Den regionala planeringen i Tyskland har en delvis annan efterkrigs-
historia där en milstolpe var införandet av den federala planeringslag-
stiftningen 1965. Den gav delstaterna i uppdrag att utarbeta statliga 
utvecklingsplaner som grund för framtagandet av regionala planer 
inom varje federal stat. Förutom allmänna specifikationer om den 
rumsliga strukturen och premissen att regionala planer måste ta hän-
syn till de kommunala markanvändningsplanerna (och vice versa), är 
det upp till förbundsstaterna att definiera organisationen och förfaran-
det för regional planering genom specifika juridiska ramverk. På grund 
av detta finns det stora skillnader vad gäller omfattning och innehåll 
mellan de 16 federala staterna (Münter & Schmitt, 2007) och de 111 pla-
neringsregionerna som täcker hela landet (Pehlke et.al., 2021).
 I Sverige har entusiasmen för regional planering varit ganska blyg-
sam genom historien framförallt utanför storstadsregionerna. Säkerli-
gen har en stark tro på regionalpolitikens kraft som ett ekonomiskt 
instrument för att balansera geografisk ojämlikhet och tillhandahålla 
(social) infrastruktur i hela landet bidragit till detta. Men detta beror 
även till stor del på hur regional planering definieras och vilka uppgif-
ter och utmaningar som regionplaneringen förväntas lösa och hantera.
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Utredningar, utredningar  
och några reformer

Sverige har enligt regeringsformen kommuner på lokal och regional 
nivå men i vardagligt tal pratar vi om kommuner och regioner. Det finns 
alltså två kommuntyper – kommuner och regioner som ”är jämställda i 
den meningen att den ena inte är överordnad den andra” (Prop. 
2009/10:80, s. 209). De 21 regionerna existerar således bredvid de 290 
kommunerna, det vill säga regionerna har ingen formell makt över 
kommunerna, utan andra uppgifter och en större geografi. Den regio-
nala indelningen i län och landsting har en mycket lång tradition som 
trots många försök visat sig svår att reformera och anpassa till nya funk-
tionella geografier.
 Hur Sverige skall organiseras geografiskt i olika regioner har länge 
varit ett politiskt trätoämne. I och med EU-inträdet 1995 introducerades 
visserligen en supranationell politisk och administrativ nivå i Sverige 
och det regionala systemet anpassades delvis till EU:s strukturfonder 
och program vilket innebar delvis nya länsöverskridande (ekonomiska) 
regioner. Samtidigt har den nationella regionalpolitiken förändrats 
sedan 1990-talet och framåt från att ha varit styrd centralt och natio-
nellt genom omfördelningspolitik till att fokusera på att skapa konkur-
renskraftiga regioner utifrån deras egna förutsättningar (se t.ex. Mitan-
der, et.al., 2013). Utvecklingen kan beskrivas som ett politiskt idéskifte 
från en regional omfördelningspolitik till en nyliberal regional tillväxt-
politik. Ett idéskifte som också innebar organisatoriska och institutio-
nella förändringar, och i korthet en övergång från ett huvudsakligen 
centralt och hierarkiskt styrt system med administrativa regioner till ett 
mer decentraliserat och flerskaligt system med aktiva regioner. Det har 
samtidigt funnits ett behov av att se över regionernas formella ansvar 
och geografiska storlek, och en serie utredningar inleddes och regionala 
experiment har genomförts, exempelvis bildades Västra Götalandsregi-
onen och Region Skåne som fick utökat mandat vad gäller regional 
utveckling (Johansson et.al., 2015). De senaste decennierna har dock 
beskrivits som en ”regional röra” där exempelvis ansvaret för regionala 
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utvecklingsfrågor i vissa län legat hos landstingen, men i andra regioner 
har kommunförbund eller länsstyrelse haft motsvarande ansvar. Regio-
nernas huvudsakliga ansvarsområden är idag hälso- och sjukvård, kol-
lektivtrafik, kulturfrågor och regional utveckling. Den sist nämnda 
handlar framför allt om regionala tillväxtfrågor men även till viss del om 
olika former av regional planering. Regional (ekonomisk) utvecklings-
politik och fysisk kommunal planering har som nämndes inledningsvis 
utvecklats mer eller mindre parallellt medan regional planering delvis 
hamnat i skymundan även om regionplanering har en lika lång historia 
som begreppet samhällsplanering (Schmitt & Smas, 2018). 
 Regionplanering formaliserades i 1947 års bygglagstiftning men 
redan innan hade regional planering bedrivits i olika former framför-
allt i storstadsområdena. I Stockholm och Göteborg har det förekom-
mit olika former av regional planering sedan dess (se mer nedan) men 
även i andra regioner skapade staten regionplaneförbund under slutet 
av 1940-talet och början av 1950-talet. Detta var således regionplane-
ring under statlig ledning. Under 1960 och 1970-talen förändras synen 
på regionala planeringsorgan och i förarbetena till den nya plan- och 
bygglagen (PBL) från 1987 framgår att regionplaneringen inte bedöm-
des fungera särdeles väl då ”[S]taten har varit tveksam till att utnyttja 
sina befogenheter att ta initiativ till att bilda regionplaneförbund mot 
kommunernas vilja och kommunerna varit tveksamma till ett inter-
kommunalt planeringsorgan under statlig ledning” (SOU 1979:66:397). 
Utredningen konstaterade att det inte längre fanns ett särskilt behov av 
ett statligt regionplaneinstitut, bland annat på grund av den fysiska 
riksplaneringen, förändringar inom regionalpolitiken och kommun-
sammanslagningarna som minskat behovet av mellankommunal sam-
ordning. Regionplanering skulle dock fortsatt vara möjligt enligt ”nya” 
PBL men då med kommunförbund eller landsting som regionplaneor-
gan. Det betonades i utredningen att staten bör sätta tydliga gränser 
för ett sådant organs befogenheter eftersom det innebär ”en överflytt-
ning av viss planeringskomptens från kommuner till regionplaneorga-
net” (SOU 1979:66:400). Regionplaneorganet ska biträda kommunerna 
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och andra myndigheter med regionala perspektiv och regionplanen 
ska vara ledande snarare än strikt styrande. Detta synsätt, att region-
planering visserligen är viktig men att den inte får inskränka på det 
kommunala självstyret, blir en återkommande stötesten i många av de 
utredningar som sedan 1990-talet behandlat den regionala samhälls-
strukturen generellt och (ofta indirekt) frågan om regionplaneringens 
uppgifter och syfte. 
 I den så kallade Ansvarskommittén som tillsattes av regeringen 2003 
för att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom den svenska 
samhällsorganisationen tas frågan om regionplanering upp. I sitt slut-
betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU, 
2007:10) föreslog kommittén att landstingen skulle ersättas med färre 
och större direktvalda regionkommuner med ett bredare och mer tvär-
sektoriellt regionalt utvecklingsansvar (SOU, 2007:10:14). Kommittén 
föreslog dessutom att det regionala utvecklingsprogrammet skulle 
kompletteras med ett icke bindande rumsligt regionplaneinstrument. 
Regionplanering enligt PBL ansågs av kommittén ineffektiv och en 
rättsverkande regional planering bedömdes inskränka på det kommu-
nala självstyret. Det blev dock inga regionkommuner och inte heller 
några nya regionplaneinstrument introducerades men idéerna om 
regional planering har levt kvar. 
 År 2013 tillsattes Bostadsplaneringskommitéen för att analysera regi-
onplanering och bostadsförsörjning. Kommittén framhöll i sitt slutbe-
tänkande att ”bostadsförsörjning och en hållbar utveckling i hela 
landet kan tillgodoses bättre med en regional fysisk planering” (SOU 
2015:59:29). Kommitteen föreslog en ny lag om regional fysisk planering 
och att det ska tas fram ett vägledande men icke bindande program för 
regional fysisk planering för alla län av den aktör som också har det 
regionala utvecklingsansvaret.
 I den proposition (Prop. 2017/18:266) som regeringen sedermera lade 
fram betonades också vikten av att det var aktören med ansvar för regi-
onal utveckling som skulle arbeta med regional planering. Ett skäl till 
detta var att samordningen av regionalt tillväxtarbete, länsplaner för 
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transportinfrastruktur samt kollektivtrafik betraktades som en viktig 
uppgift för den regionala fysiska planeringen. Dessutom ansågs det 
viktigt att mandatet för den regionala fysiska planeringen låg hos en 
direktvald organisation, vilket innebar att dåvarande landstingen var 
de lämpligaste regionplaneorganen, till skillnad från länsstyrelse eller 
kommunalförbund. Vidare framhöll regeringen att planering kan vara 
så mycket mer än att ta fram en plan men att en plan ger vissa sär-
skilda förutsättningar. En formell regionplan ansågs öka transparens, 
underlätta kommunikation och dialog mellan olika sektorer och nivåer 
samt säkerställa möjligheter för staten att bevaka sina intressen (Prop. 
2017/18:266:49). Istället för det vaga ordet program ansågs plan vara ett 
bättre begrepp samt att den regional fysiska planeringen skulle inte-
greras i PBL.

”Ett centralt inslag i arbetet med att ta fram en regionplan bör därför 
vara att i planen redogöra för hur hänsyn har tagits till och hur planen 
har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för 
regional transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommu-
nala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala 
och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling i länet” (Prop 2017/18:266:61f.).

För att öka möjligheterna att genomföra   regionplanen ska den vara 
vägledande men inte bindande men avvikelser från regionplanen 
måste redogöras i de kommunala översiktsplanerna (Prop 2017/18:266: 
57f.). Regeringen ska fortsatt ha möjlighet att förelägga en kommun att 
ta fram en detaljplan om det gäller mellankommunala intressen (i lik-
het med planförläggande för att tillgodose riksintressen). Lagförslaget 
innebär visserligen inskränkning av det regionala självstyret och det 
kommunala självstyret i form av nya skyldigheter och att kommunerna 
kommer omfattas av regional fysisk planering men det betonas att 
avsikten är att underlätta för den kommunala planeringen (inte ta över 
några uppgifter från kommunerna) och att den inte är avsedd ”att 
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inskränka den kommunala planeringen” (Prop 2017/18:266:36). Men 
samtidigt poängteras det att ”förslaget om regional fysisk planering 
utgör en nyordning för fysisk planering i landet” (Prop 2017/18:266:85). 
Regeringen avvek dock från utredningens förslag om regional fysisk 
planering i hela landet då erfarenheterna och behoven ser olika ut i 
olika regioner. I stället förslogs att regional fysisk planering ska ske i 
Stockholms län och Skåne län, men regeringen betonade också att när 
behov och förutsättningar finns så bör regional planering även införas i 
andra län.

Ett dynamiskt regionalt  
planeringslandskap

Sedan januari 2019 har alla regioner i Sverige ansvaret för regional 
utveckling men regional fysisk planering enligt PBL är obligatoriskt 
och möjligt endast i Stockholm och Skåne län. Fram till 1990-talet var 
den regionala utvecklingen en statlig kompetens och ett ansvar för 
länsstyrelserna, som fungerar som regionala styrande och samord-
nande myndigheter för staten på regional nivå. Genom successiva 
reformer måste nu alla regioner ta fram en regional utvecklingsstrategi 
i enlighet med den regionala tillväxtförordningen. Tidigare har manda-
tet och ansvaret för regionala utvecklingsfrågor skiljt sig åt i Sverige. 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen (som även omfattar Göte-
borgsregionen) var ”försöksprogram” för denna gradvisa regionreform. 
De bildades genom sammanslagningar av två respektive tre län och 
fick ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken i slutet av 1990-
talet (Johansson m.fl., 2015). 
 Stockholmsregionen har som nämnts en unik position i Sverige med 
sin sedan 1950-talet kontinuerliga och långvariga tradition av regional 
planering, medan regionplaneringen i andra delar av landet upphörde i 
början av 1980-talet (se SOU 1979:66; SOU 2015 :59). En första informell 
regionplan för Stockholm och de angränsande förorterna [Regionplan 
för Stockholm med omnejd huvudsakligen avseende förortsområdet] 
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antogs redan 1936. Planen var dock mer inriktad på de tätbebyggda 
områdena nära Stockholms stad och hade endast en blygsam påverkan. 
Sedan 1958 har totalt sju regionplaner utvecklats för Stockholmsregio-
nen. I en utvärdering 2014 konstaterade regionplaneorganet att region-
planerna successivt blivit något bättre även om den långa erfarenheten 
eventuellt borde ha gett ett bättre utfall avseende befolkning och syssel-
sättning, bostäder, trafik och markanvändning (Stockholms läns lands-
ting, 2014). Det framhålls också att regionplaneringen ändrat karaktär 
och form, under 2000-talet och den första så kallade Regional Utveck-
lingsplanen för Stockholms län, RUFS 2001. Planen var ett tydligt steg 
mot en mer strategisk planeringsinriktning med fokus på processer, 
samverkan, och förankring inte minst eftersom regional planering inte 
är bindande utan beroende av kommunerna, med mindre beskrivande 
analyser och uppifrån styrning (Stockholms läns landsting, 2014). I 
RUFS 2001 blev strategin om flerkärnighet, dvs en bebyggelsestruktur 
med regionala stadskärnor runt den centrala regionkärnan, tydligare. I 
den efterföljande RUFS 2010 integrerades den regionala utvecklings-
strategin som länsstyrelsen var ansvarig för i regionplanen som lands-
tinget var ansvarig för. Sedan 2019 är Region Stockholm ansvarig för att 
ta fram både strategin och planen och även den Länsplan för regional 
transportinfrastruktur, som länsstyrelsen tidigare var ansvarig för. Det 
innebär att numera är regional utveckling, regional fysisk planering 
inklusive frågor om bostadsförsörjning och klimatanpassning och 
transportinfrastruktur samlade hos en planeringsaktör i Stockholmsre-
gionen.
 Stockholm är dock inte den enda regionen i Sverige med tradition av 
regional fysisk planering. Från början av 1940-talet fram till 1980-talet 
togs regionplaner fram för Göteborgsregionen med cirka 20 års mel-
lanrum. Regionplanen från 1944 har beskrivits som folkhemsplanen 
medan 1963 års regionplan var ”the american dream”, och den sista for-
mella regionplanen från 1982 som ”den fullbordade planen” (Krister-
son, 2021). Under 1980-talet ökade skepsisen mot planering generellt 
vilket också blev tydligt i den regionala planeringen av Göteborgsom-
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rådet. År 1988 bildades ett regionplaneorgan för Göteborgsregionen, 
Kommunförbundet Göteborgsregionen, enligt den nya plan- och bygg-
lagen. Regionplaneorganet valde att arbeta med icke lagstadgade så 
kallade strukturbilder i stället för regionplaner, men sedan 2019 har 
kommunförbundet inte längre kvar mandatet att ta fram regionplaner 
i enlighet med PBL eftersom, det i arbetet med införandet av den ”nya 
regionala fysiska planeringen” betonades, som poängterats ovan, att 
mandatet för regional fysisk planering ska ligga hos direkt valda organ. 
Under våren 2021 diskuterades därför i olika forum huruvida Västra 
Götalandsregionen ska ansöka hos regeringen om att bli ett regionpla-
neorgan eller ej.
 I Skåne har i princip det motsatta skett, Region Skåne blev 2019 i och 
med införandet av den nya regionala fysiska planeringen ålagda att 
precis som Stockholm ta fram en regionplan enligt kapitel 7 i PBL. I 
december 2021 avslutades den offentliga granskningen av det första 
förslaget till regionplan för Skåne. Efter att de inkomna synpunkterna 
behandlats kan regionplan antas av regionfullmäktige. Region Skåne 
har likt Göteborgsregionen arbetat med så kallade strukturbilder 
sedan 2005. Strukturbilder syftar i detta fall huvudsakligen på den 
rumsliga fysiska strukturen i regionen, det strategiska arbetet med att 
utveckla ett program för en polycentrisk rumslig struktur i regionen. 
Detta nationellt och internationellt uppmärksammade initiativ för 
flernivåstyre syftade till att koppla samman regionala utvecklingsstra-
tegier med markanvändningsplanering i regionens dryga trettio kom-
muner (Smas, 2018). Så kallade strukturbilder har även tagits fram 
utanför de tre storstadsregionerna bland annat i Östergötland (Smas & 
Lidmo, 2019) och Skaraborg (Björling, 2016).
 Det regionala landskapet för regional planering och utveckling har 
således förändrats avsevärt under de senaste decennierna, vilket har 
resulterat i mycket olika institutionella former gällande ansvarsfördel-
ningen och samverkan mellan aktörerna i Sveriges tre storstadsregioner. 
Sammantaget kan vi konstatera att regionplaneringens förväntade roll i 
Sverige har förändrats, eftersom det även i andra svenska regioner finns 
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en ökad medvetenhet om behovet av någon form av regionalplanering 
som att planera och samordna rumsligt relevanta politikområden 
bortom de traditionella kommunala administrativa gränserna (jmfr 
Schmitt & Smas, 2018). Som en konsekvens har olika former för att sam-
ordna kommunala översiktsplaner och för att integrera regionala utveck-
lingsstrategier som antingen stöds eller inte stöds av PBL uppstått. 

Avslutning
I jämförelse med många andra Europiska länder har regional planering 
i Sverige en relativt svag tradition och vag institutionell förankring (se 
Smas & Schmitt, 2021, Schmitt & Smas, 2019) men   samhällsplanering 
på regional nivå är ett dynamiskt landskap under förändring. Det finns 
delvis bakomliggande historiska orsaker till den regionala planering-
ens position och till att regional planering är en komplicerad ekvation. 
Inom såväl den nationella regionala omfördelningspolitiken som domi-
nerade andra hälften av 1900-talet som i den efterföljande marknadsli-
berala tillväxtpolitiken har regional planering haft ett begränsat 
utrymme. Dessutom har det lokala självstyret och det så kallade kom-
munala planmonopolet starkt begränsat möjligheterna för regional 
planering och reformer som inkräktat på det kommunala självbestäm-
mandet har undvikits. Men under de senaste decennierna har vi sett 
förändringar i termer av såväl regionala initiativ som nationella refor-
mer, det vill säga förändringar både under och ovanifrån i den politiskt 
administrativa hierarkin. 
 Idag arbetar regioner i Sverige med olika former av samhällsplane-
ring som har fått allt tydligare rumsliga dimensioner, det vill säga olika 
former av regional fysisk planering. De obligatoriska regionala utveck-
lingsstrategierna har i många regioner kompletterats med rumsliga 
strukturbilder eller program som ett sätt att arbeta med regional fysisk 
planering. Det skapar möjligheter att inte bara fokusera på vilken form 
av utveckling som eftersträvas utan även var i regionen detta bör ske. 
Region Skånes strategiska arbete med strukturbilder har ofta lyfts fram 
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som ett förgångsexempel som har inspirerat andra regioner bortom 
storstadsområdena. Det finns också tydliga indikationer på institutio-
nella förändringar i riktning mot ett mer enhetligt bejakande förhåll-
ningssätt till regional planering inte minst från statens sida. Även om 
det idag bara är Region Stockholm och Region Skåne som är ålagda att 
ta fram en regionplan så finns förväntningar från staten att även andra 
regioner ska ansöka om att bli regionplaneorgan (och diskussioner 
pågår i olika delar av landet). Det har länge funnits en önskan från 
olika aktörer att öka kopplingarna mellan det regionala utvecklingsar-
betet och kommunal översiktsplanering och nu finns dessutom nya 
institutionella förutsättningar för detta genom reformen om en ny regi-
onal fysisk planering. Det är nu möjligt att (ansöka om att) bedriva 
regional fysisk planering i hela landet, framtiden får avgöra hur detta 
kommer att utnyttjas.
 Den här utvecklingen kanske öppnar möjligheter att överbrygga den 
historiska klyftan mellan regional utveckling och fysisk planering. I ett 
europeiskt sammanhang är detta särskilt intressant då möjligheten att 
inkludera ett ekonomiskt regionalt utvecklingsperspektiv i den fysiska 
regionala planeringen kan vara ett sätt att förekomma föreställningen 
om planering som reaktivt och hindrande vilket i länder som Danmark 
och Storbritannien föranlett radikala inskränkningar av den regionala 
planeringen. Att även inkludera transport- och infrastrukturplanering, 
klimatanpassning, bostadsförsörjning och så vidare skulle ytterligera 
kunna stärka den regionala samhällsplaneringens möjligheter att 
bemöta samtida och framtida utmaningar, men det skulle också kräva 
nya förhållningsätt, kompetens och kunskap. 
 Regional planering för en hållbar framtid kräver att planerare och 
politiker på såväl kommunal som regional nivå engagerar sig i regio-
nala rumsliga frågor, inte minst då regional planering inom en över-
skådlig framtid inte kommer att vara bindande för kommunerna. Regi-
onplaner behöver inte nödvändigtvis vara juridiskt bindande för att 
vara effektiva, kanske snarare tvärtom. Men de kräver mobilisering och 
resurser, både materiella och immateriella, för att få effekt och påverka 
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den rumsliga strukturen i regionen. Dessutom krävs fokus inte bara på 
de institutionella förutsättningarna för regional planering utan på hur 
regional planering faktiskt bedrivs och hur den bör bedrivas. Både 
forskning och praktik behöver gå bortom strukturerna och de institu-
tionella förutsättningarna och undersöka och utveckla adekvata for-
mer för regional planering vilket skulle kunna bidra till att lösa den 
komplicerade ekvationen regional planering. 
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Ekonomiska skillnader  
mellan svenska regioner under  

efterkrigstiden 1

 Kerstin Enflo & Martin Henning

 En framgångsrik strukturomvandling
De senaste decenniernas svenska ekonomiska strukturomvandling har 
varit framgångsrik. Men den har också varit dramatisk vilket har för-
ändrat villkoren för både arbetstagare, företag och regioner. Många nya 
jobb har skapats inom växande tjänstesektorer, och inom tillverknings-
industrin har intern strukturomvandling ökat produktiviteten och väs-
sat den internationella konkurrenskraften. Mellan 1950 och 2020 mer 
än tredubblades svensk BNP (bruttonationalprodukt) i fast penning-
värde (Schön & Krantz 2012, SCB statistikdatabasen). Resultatet av 
omvandlingen är att svenskarna, i genomsnitt, fått det mycket bättre 
ekonomiskt under efterkrigstiden.
 Tillväxtens turbulens har sin motsvarighet i anställningssiffrorna 
per sektor. På 1960-talet arbetade cirka 30 procent av arbetskraften i 
tillverkningsindustrin, och runt 12 procent inom jord- och skogsbruk 
samt fiske. Sedan dess har andelen anställda inom tillverkningsindu-
stri minskat kraftigt till mindre än hälften, och jord- och skogsbrukets 
mekanisering och effektivisering har inneburit att sektorn idag endast 
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omfattar några få procent av den totala arbetskraften i Sverige2. Istället 
har andelen sysselsatta inom tjänstenäringarna ökat kraftigt, fram till 
1980-talet inom offentlig sektor, och efter det inom privat sektor (SCB 
2016). En del av förändringen beror på att vissa jobb och företag som en 
gång i tiden klassades som tillverkningsindustri, idag klassas som 
tjänster. Men oavsett klassificeringsmetod, så vittnar siffrorna om en 
stor omvandling i ekonomin där Sverige gått från en jordbruks- och 
industrination, vars resurser till stor del grundats i landsbygden, till en 
mer tjänsteorienterad ekonomi där stora produktionsvärden istället 
skapas i storstadsregionerna. 
 Inom den svenska ekonomiska framgångshistorien ryms stora regio-
nala variationer. Den ekonomiska klyftan har ökat i landet sedan efter-
krigstiden och är idag tillbaka på nivåer som liknar 1900-talets början. 
Ett trendbrott ägde rum på 1980-talet, då ökande regional jämlikhet 
ersattes av ökande ojämlikhet. För att verkligen kunna belägga att 
utvecklingen är del av ett trendbrott krävs en historisk analys som 
täcker en längre tid än det senaste decenniet. Syftet med detta kapitel 
är därför att ge en längre tillbakablick genom att beskriva regionala 
variationer under efterkrigstiden och presentera en teoretisk tolk-
ningsram till varför variationerna uppstår över tid. Vi kommer också 
att lyfta fram migrationens roll i den omsvängning som ägt rum från 
minskande till ökande regionala klyftor, och visa på hur olika teorier 
förklarar migrationens roll i den regionalekonomiska balansen. Att för-
stå historien är viktigt för att förstå den tid vi lever i. Historien bestäm-
mer inte framtiden, men villkorar den på många olika sätt. 

Den varierande regionala tillväxten
Bilden av den svenska strukturomvandlingen skiljer sig mycket åt om 
man ser till landets regioner över tid. Anledningen är att den ekonom-
iska utvecklingen över tid har krävt olika ekonomiska resurstyper. 
Medan vissa naturtillgångar eller regional infrastruktur har premierats 
vid en specifik tidpunkt, har den regionala tillväxten i andra tider gyn-
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nats mer av tillgång till välutbildad arbetskraft (Henning, Enflo & 
Andersson 2011). 
 Sådana skiften har geografiska konsekvenser eftersom fördelningen 
av produktionsfaktorerna är ojämn. Medan den högutbildade arbets-
kraften idag är koncentrerad till storstäderna och förutsättningarna 
för produktivt jordbruk är bäst i de södra delarna av landet, har landets 
norra regioner en god tillgång till energi och världsunika tillgångar av 
vissa typer av naturresurser. Relationerna mellan regionernas produk-
tionsstrukturer har också förändrats i takt med att transporterna blivit 
billigare, säkrare och snabbare. Det har gjort att man kunnat dela upp 
produktionsprocesserna och värdekedjorna i geografin i högre grad än 
tidigare. Självfallet har globaliseringen drivit på förändringstakten 
ytterligare. 
 Sammantaget har detta gjort att svenska regioners ekonomiska 
framgångar skiftat starkt över tid. Figur 1 (s. 67) beskriver regionala 
skillnader genom utvecklingen av BRP (bruttoregionalprodukt) per 
capita, det vill säga det totala värdet av producerade varor och tjänster 
per invånare, i Sveriges län under perioden 1860–2020.3 På grund av 
historiskt-statistiska skäl utgår vi i det här kapitlet från de tidigare 
länen för att skapa jämförbara enheter och för att illustrera regionala 
skillnader. Länsindelningarna är de 24 ”gamla länen”, alltså innan 
1990-talets sammanslagningar till 21 län.
 På den vågräta axeln beskrivs tid, och den lodräta axeln illustrerar 
variationskoefficienten. Det är ett standardiserat mått för spridningen – 
eller annorlunda uttryckt, ojämlikheten: ju högre värde, desto större 
skillnader mellan länens BRP per capita. Och man kan, som vi väljer att 
göra, se BRP som ett uttryck för den ekonomiska framgången i en region. 
 Även om fokus för vår diskussion är efterkrigstidens regionala 
utveckling så är det tydligt att perioden efter den industriella revolutio-
nen i Sverige (som ägde rum i mitten/slutet av 1800-talet) präglades av 
en lång regional konvergensperiod, det vill säga minskade regionala 
skillnader och regional utjämning, men med avbrott under den ekono-
miskt turbulenta mellankrigstiden. Man kan också notera de oerhörda 
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geografiska skillnader i ekonomiska förhållanden som präglade det 
tidigindustriella svenska samhället i mitten och slutet av 1800-talet. 
Urbaniserade högreståndsmiljöer och för tiden avancerade ekonom-
iska miljöer samexisterade inom landet med agrart präglade regioner 
där befolkningen till stora delar levde ytterst nära, eller tidvis under, 
existensminimum. Med ekonomisk utveckling, ökande välstånd och 
institutionella reformer jämnades dessa skillnader ut i väsentlig 
omfattning under 1900-talet. Det kvalitativa innehållet i regionernas 
produktion, det vill säga vad de verkligen producerar i termer av varor 
och tjänster, har också förändrats mycket, och ekonomins förskjutning 
har inneburit att arbetskraft har flyttat mellan svenska regioner i rela-
tivt hög utsträckning. 
 Om vi fokuserar på huvudperioden för detta kapitel – efterkrigstiden 
– kan vi konstatera att den svenska strukturomvandlingen fortgått 
samtidigt som de regionala skillnaderna tilltagit. De senaste 40 åren 
har närmast suddat ut efterkrigstidens kraftiga utjämning och idag är 
de regionala skillnaderna lika stora som vid seklets början. Tillväxten 
under de senaste decennierna har främst varit koncentrerad till de tre 
storstadslänen – där Stockholm, Göteborg och i någon mån Malmö 
varit drivande krafter. Men även om vi tar bort Stockholm ur siffrorna, 
består trenderna över tid. 
 Sverige är inte alls ensamt om en sådan utveckling av ökande skillna-
der sedan 1980-talet – den har motsvarigheter i de flesta jämförbara 
ekonomier (Rosés & Wolf 2019). Samtidigt kan vi notera att denna sen-
tida divergens står i stark kontrast till den regionalekonomiska konver-
gens som dominerade svensk regional utveckling under de så kallade 
rekordåren under 1960- och 1970-talen. Efter andra världskriget mins-
kade de relativa ekonomiska skillnaderna mellan svenska regioner och 
tillväxten i den svenska periferin var relativt god. I stort sett hela landet 
växte ekonomiskt, och detta berodde inte minst på tillverkningsindu-
strins relativt sett jämna geografiska fördelning, vilken var ett svenskt 
arv från den andra industriella revolutionen i slutet av 1800-talet (Ber-
ger, Enflo & Henning 2012). År 1980 var BRP per capita i de svenska regi-
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onerna ungefär lika stor och de regionala skillnaderna i ekonomisk 
framgång var mer eller mindre försumbara. 
 Den verkliga vattendelaren i den svenska regionalekonomiska 
omvandlingen, som delvis döljs i figur 1:s sammanlagda siffror, var den 
ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Idag ser krisen ut som ett 
mindre hack i den svenska BNP-utvecklingskurvan, men den innebar 
att nästan en halv miljon anställningar försvann i den svenska ekono-
min (SCB, statistikdatabasen – räknat som totalt antal anställda i 
Sverige), ett historiskt tapp som saknar motstycke under efterkrigsti-
den. Som jämförelse kan man ställa strukturkrisens 1970-tal, då inga 
anställningar alls förlorades i nettotermer (Schön & Krantz 2012). Men 
den kanske mest väsentliga konsekvensen av krisen återfinns i de efter-
följande regionala tillväxtmönstren, sett till antalet anställda. Medan 
storstäderna återhämtade sig från krisen relativt snabbt, tog det 
mycket längre tid för de flesta andra regioner. Några regioner har över-
huvudtaget inte återkommit till sysselsättningsnivåerna innan krisen. 
Under 1990-talet och 2000-talet ökade därför de ekonomiska skillna-
derna mellan Sveriges regioner. Förklaringen till divergensen är främst, 
men inte bara, att Stockholm under denna period drog ifrån i det natio-
nella utvecklingsförloppet med en ekonomisk tillväxt som vida över-
steg det andra regioner presterade (Enflo & Henning 2019). Den totala 

Figur 1: variationskoefficient för BRP per capita, svenska län 1860–2000. Källa: Enflo, 
Henning & Schön 2014, uppdatering 2020 för denna text baserat på egna beräkningar 
utifrån data från Statistiska centralbyrån.
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effekten blev ökade regionalekonomiska skillnader och ”superurbani-
sering”, det vill säga tillväxt i den största staden i den svenska regio-
nala hierarkin. 
 Under det tidiga 2000-talet avstannade divergensprocessen, för att 
ta ny fart efter 2010. Stockholm växte under denna period, men diver-
gensen nationellt är lika stark om huvudstaden exkluderas ur beräk-
ningarna. Den djupare orsaken till denna ökande regionala slagsida 
står att finna i den privata tjänstesektorns utveckling (Henning, 2020). 
I synnerhet den kunskapsintensiva delen av dessa tjänster, såsom tek-
niska konsultverksamheter och juristtjänster, uppvisade nästan uteslu-
tande en stark tillväxt i storstadsregionerna, och främst i Stockholm 
och Göteborg. I viss mån kompenserades detta av tillväxten i några av 
de svenska medelstora högskole- och universitetsorterna, till exempel 
Jönköping, Örebro och Umeå, men inte fullt ut.

En teoretisk tolkning 
Hur ska man tolka den svenska ekonomiska utvecklingen över tid med 
en förskjutning av produktion och produktionsvärden i geografin på ett 
teoretiskt sätt? Det är så klart praktiskt frestande att hålla analyser till 
starkt avgränsade tidsperioder, och inom dessa analysera tillväxtens 
drivkrafter. Det har sina fördelar, både teoretiskt och empiriskt. Men 
några försök har gjorts att skapa enhetliga teoretiska tolkningsramar, 
eller i alla fall teoretiska förhållningssätt, för att förklara vilka källor 
ekonomisk utveckling och förändring har över tid och vilken deras rela-
tiva betydelse varit under långa tidsperioder. De kanske mest intres-
santa, utan att de gör anspråk på att utgöra regionala analyser, härrör 
från Kondratievs, Schumpeters, Dahméns, Freeman & Perez och Schöns 
bidrag till att förstå ekonomisk utveckling över lång tid. 
 Kondratievs (1935) berömda 50-åriga långa vågor förklarades initialt 
inte främst med innovations- och teknologidrivna faktorer, utan med 
en finansiell samt produktions- och konsumtionsdriven logik (”natural 
elements”). Mot slutet av sin klassiska artikel om långa vågor påtalar 
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dock Kondratiev teknologins betydelse för den långsiktiga ekonomiska 
utvecklingens karaktär, och menar att tillfällena för teknologiers prakt-
iska genombrott, det vill säga vida tillämpning i den reala ekonomin, 
inte är slumpmässiga utan en del av ”the rhythm of the long waves”. 
Men krig, marknadsexpansion, nya råvarufyndigheter (speciellt av 
guld) intar liknande platser i Kondratievs teoribygge. 
 Schumpeters (1939) poäng om kreativ förstörelse baseras å andra 
sidan på en mer direkt innovationsdriven förklaringsmodell till ekono-
mins variationer, där samtidigheten i innovationers genombrott utgör 
en central del av förklaringen till systematiken i de långa vågorna av 
ekonomisk utveckling. Men Schumpeter förmedlade samtidigt argu-
mentet att de riktiga vändningarna i innovationsaktivitetens dynamik 
snarare samvarierade med förändrade konkurrensförutsättningar på 
marknaden, än med teknologisk förändring. Det understryker dock 
den viktiga poängen att förklaringarna till variationer i ekonomisk 
utveckling inte bara har att göra med teknologisk dynamik, utan också 
med hur den omsätts på marknaderna.
 Den svenske ekonomen Erik Dahméns (1988) teorier om utvecklings-
block, där blocken utgörs av grupper av relaterade innovationer, var 
inte i sig en cyklisk teori eller en teori om ekonomiska och teknologiska 
upprepade skeenden, men beskriver flaskhalseffekter, det vill säga att 
relaterade innovationer och marknader inte utvecklas i tidsmässig 
samklang. Förskjutningarna resulterar vanligen i att komplementari-
tets-effekter mellan innovationer i ekonomin blir försenade, och upp-
står ryckigt. Lite förenklat: utnyttjande av en innovations fulla produk-
tivitetseffekter (till exempel bilens) kräver dels kompletterande 
innovationer, men även en omgivande kompletterande samhällsstruk-
tur (vägar, bensinmackar m.m.). Det finns ofta förskjutningar i utveck-
lingen mellan dessa, varför flaskhalsar i utnyttjandet uppstår. Detta 
argument blev en inspirationskälla för och komponent i senare teori-
bildningar, inte minst i Lennart Schöns (2000) arbeten. 
 Viktiga bidrag för att fördjupa synen på innovationer och teknologi 
som de centrala, men inte enda, källorna till variationerna i ekonomisk 
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utveckling över tid är också Freeman & Perez (1988) samt Freeman & 
Lourça (2001). I dessa arbeten återvänder man till idéerna om långa 
vågor, men klär dem i ett mer uttalat innovations- och teknologiut-
vecklingsramverk. Detta ansluter till klassiska ekonom-historiska idéer 
om de industriella revolutionerna, men kanske beskrivs ännu bättre i 
författarnas diskussioner om tekno-ekonomiska paradigm. Idén om 
återkommande perioder, eller cykler, av sammanflätad utveckling 
inom teknologi, ekonomi och i viss mån institutioner, är den bärande 
tanken som förklarar ekonomins stora och långsiktiga upp- och ned-
gångar. 
 Analyser av strukturellt återkommande perioder av sammanflätade 
ekonomiska, teknologiska och institutionella utvecklingsdrag får några 
av sina starkaste uttryck i Lennart Schöns analyser av svensk historisk 
ekonomisk utveckling (1995, 2000). Enligt dessa analyser genomgår eko-
nomin upprepade cykler av strukturellt liknande perioder: strukturkris 
– omvandling – rationalisering – strukturkris. Denna process tar sin 
utgångspunkt i ett teknologiskt perspektiv vilket fångas i benämningen 
teknikskifte. Strukturkrisen initierar spridningen av nya utvecklings-
block men även flaskhalsar, vilket tenderar att leda till strukturella oba-
lanser i ekonomin. Detta leder fram till en omvandlingskris, varefter 
under rationaliseringsfasen teknikskiftet övergår i en spridningsfas där 
de nya utvecklingsblocken mognar och stabiliseras. Så småningom 
uttöms tillväxtmöjligheterna i skiftet och pressade förutsättningar för 
företagen leder fram till en ny strukturkris som förbereder för nästa tek-
nikskifte. Denna sekvens har upprepats åtminstone fyra gånger under 
utvecklingen av den svenska kapitalismen (Schön, 2000 s. 30–34).
 Alla dessa arbeten kan möjligen kritiseras för ett visst mått av tekno-
logisk determinism, det vill säga att teknologin utövar ett oundvikligt 
och närmast förutbestämt inflytande på samhällsutvecklingen. Samti-
digt bygger analyserna på omfattande historiska undersökningar, och 
vid en mer noggrann läsning framgår att teknologi inte är den enda 
faktorn som styr de upprepade mönstren, även om den ofta utgör en 
framträdande förklaringsfaktor i de långa vågornas initiala skeden. 
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Institutionell förändring och marknaders utveckling samverkar i hög 
grad med nya teknologiska möjligheter för att leda ekonomin från kris 
till omvandling, mognad och åter.

Eror av regional utveckling 
Men vilka är de regionala spåren av teknikskiftena och de långa 
vågorna? Finns det samma upprepande tendenser i regional utveck-
ling, som för ekonomin i stort? På denna punkt är de empiriska bevisen 
inte riktigt lika tydliga. Huvuddelen av litteraturen som vi refererat till 
ovan innehåller inga mer omfattande regionala betraktelser, även om 
det ofta konstateras att initiala och turbulenta faser av de olika 
ekonomiska cyklerna ofta är sammankopplade med ökande regionala 
skillnader. Williamson (1965) antyder, till exempel, en sådan sekvens 
för industrialiseringsprocessen i flera olika länder. 
 Mer explicita och regionala tolkningar av den ekonomiska tillväxt- 
och omvandlingsprocessen under teknikskiftena eller de långa vågorna 
har alltså låtit vänta på sig, i alla fall så långt vi känner till. Det betyder 
inte att geografer eller geografiskt intresserade ekonomhistoriker bort-
såg från de rumsliga konsekvenserna av långa tillväxtförlopp tidigare 
under ämnets utveckling. Storper & Walker (1989) diskuterade till 
exempel långsiktiga utvecklingsförlopp och perioder av öppna ”lokali-
seringsfönster” (locational windows), det vill säga perioder av teknolo-
gisk utveckling där etablerade lokaliseringsfaktorer är mindre betydel-
sefulla för branschers lokalisering, eftersom nya lokaliseringsfaktorer 
måste byggas upp och etableras. 
 Dessa teorier passar generellt ganska väl med argumenten om långa 
vågor eller teknikskiften, och att det finns perioder av teknologisk och 
institutionell utveckling som är mer turbulenta där ekonomisk förny-
else kräver tillgång till nyskapade regionala resurser. Samtidigt finns 
andra epoker där utvecklingen varit stabilare och i högre grad följt 
redan upptrampade stigar. I en analys av lokaliseringsmönstren för nya 
branscher i samband med de industriella revolutionerna, finner 
Boschma (1997) visst stöd för en sådan hypotes.
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 Lundquist & Olander (2007) och Lundquist, Olander och Svensson 
Henning (2008) använder Schöns ramverk om teknikskiften för att 
tolka den regionala utvecklingen i Sverige sedan 1980-talet. Dessa 
arbeten bygger på idéer om att man till teknikskiftena också kan 
koppla en uttalad geografisk teori om spridning av förnyelse- och pro-
duktivitetseffekter i ekonomin. En sådan modell antar att tillväxtef-
fekter först blir synliga i de regioner som finns i toppen av den regio-
nala hierarkin, det vill säga Stockholm, och därefter Göteborg och 
Malmö, för att sedan spridas ut i landet. Ett bärande argument i 
modellen är att detta beror på att ”mottagarkompetensen” för teknik-
skiftets impulser skiljer sig åt i olika regioner. Denna kompetens beror 
dels på regionernas uppsättning av avancerade resurser, dels på möj-
ligheten att tidigt under teknikskiftet utveckla skalfördelar på de regi-
onala närmarknaderna. Utvecklingen i de svenska regionerna under 
andra halvan av 1980-talet och början 2000-talet, med stark förnyelse i 
Stockholm och efterföljande förnyelsevågor i Göteborg och Malmö, 
gav empiriskt stöd till en sådan ”systemisk” tolkning av den regionala 
utvecklingen (Lundquist, Olander och Svensson Henning 2008). 
 Samtidigt kan man, i senare forskning, hitta några skäl att invända 
mot idén om att det finns en regionhierarkisk systematik över mycket 
långa tider av geografisk utveckling. Sverige hade, som vi innan påta-
lat, en ganska geografiskt utspridd industrialiseringsprocess under 
den andra industriella revolutionen ( från mitten av 1800-talet). Det 
fanns då tillväxtregioner som växte så det knakade i skilda delar av 
landet, och det är inte alls självklart att Stockholms ekonomiska lyft i 
samband med industrialiseringen var något som nödvändigtvis före-
gick utvecklingen i andra regioner i landet. Man kan också diskutera 
om de svenska storstadsregionerna verkligen kunde generera sti-
gande avkastning i början av industrialiseringen – de svenska stor-
städerna präglades snarare av distinkt småstadskaraktär, än att de 
var rykande metropoler för förnyelse. Den tidigaste industrialise-
ringen i Sverige stavades fördel landsbygd, även om urbaniseringen 
och den urbana tillväxten naturligtvis tog fart så småningom. Men 
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även här hade Stockholm tydliga konkurrenter i Göteborg, Malmö 
och Norrköping. 
 Historien ger oss, hur som helst, snarare ett sammanfattande intryck 
av vågor eller perioder av regional utveckling, vars karaktärsdrag 
bestäms av både teknologier och institutioner, än utveckling mot ett 
klart geografiskt stabilt jämviktsutfall. Enflo & Henning (2016) kopplar 
sådana eror av regional utveckling, med perioder av divergens kontra 
stabilitet eller konvergens, till Schöns teknikskiften. Men det är mindre 
säkert om cyklerna upprepas för enskilda regioner. Snarare verkar det 
som att olika regioner är olika väl anpassade, och anpassar sig olika, 
för att ta plats i teknikskiftenas olika faser. 
 Man kan observera att brytpunkterna i kurvorna från figur 1 sam-
manfaller ganska väl med förändringar i den svenska ekonomins struk-
turella utveckling. De första decennierna efter andra världskriget och 
den regionala utjämningen sammanföll, exempelvis, med tillverknings-
industrins rekordår, stora exportframgångar, och mognad inom några 
av de branscher som etablerades i samband med den andra industri-
ella revolutionen, som textilindustrin och varvsindustrin. Perioden 
innebar också en stark utbyggnad av den svenska modellen, men blev 
också den sista perioden där den geografiskt sett ganska utspridda 
industrialiseringsstrukturen i Sverige, som alltså etablerades i sam-
band med industrialiseringen, bidrog till tillväxt i hela landet. 
 Perioden avslutades med 1970-talets ekonomiska strukturkriser, som 
initierade en ny era av regionala utvecklingsmönster. Den regionala 
divergensen från 1980-talet och framåt sammanfaller, som vi tidigare 
antytt, med ekonomins omvandling från tillverkningsbaserade 
verksamheter till ett större tjänsteinnehåll. Detta gäller i tre huvudsak-
liga aspekter – en förskjutning av anställda från tillverkningsindustrins 
branscher till tjänstebranscher, den oerhörda tillväxten av kunskapsin-
tensiva tjänster och en förändring av produkterbjudanden inom till-
verkningsindustrin mot ett ökat serviceinnehåll. Tillväxten av anställda 
inom offentlig sektor upphörde också i samband med krisen i början av 
1990-talet. Denna mer nutida fas av strukturomvandling verkar alltså 
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ha inneburit en ny ekonomisk tillväxtgeografi, som inte minst sorteras 
av regionernas storlek. Initialt under perioden uppvisade Stockholms-
regionen överlägset högst tillväxt, följt av Göteborgsregionen, Malmö–
Lund, mellanstora regioner, småregioner och, längst ner på skalan, de 
allra minsta regionerna sett till befolkningsstorlek (räknat som arbets-
marknadsregioner) (Henning, Lundquist & Olander, 2016).
 Det ligger naturligtvis nära tillhands att tillskriva humankapitalet, 
det vill säga människors färdigheter, kunskaper och samlade erfaren-
heter, störst genomsnittlig vikt som regional resurs inom denna era av 
regional tillväxt. Det är också de kunskapsintensiva branscherna som 
dominerat tillväxtmönstren, även om de inte är de enda branscherna 
som vuxit. De kunskapsintensiva tjänstebranscherna, till exempel tek-
niska konsulter, juridisk expertis, marknadsföring och liknande, har 
upplevt sagolik tillväxt i Stockholms- och Göteborgsregionerna under 
de två gånga decennierna. Under denna tid har också flera marknader 
avreglerats, vilket sannolikt ökat behovet av kompetens inom en lång 
rad områden. Storstäderna har varit de främsta regionala miljöerna 
där agglomerationer av dessa branscher uppstått. Andra regioner har 
förvisso också dragit nytta av en sådan kunskapsdriven ekonomi, med 
utbyggnad av universitet, högskolor och företag runt dessa på fler håll i 
landet. Samtidigt ska man komma ihåg att kunskapsintensiva 
verksamheter också finns bland framgångsrika företag runt om i 
Sverige, utanför storstads- och universitetsregionerna, även om det 
inte alltid är av den skala som ger genomslag i de sammanlagda siff-
rorna. Många ”traditionella” tillverkningsföretag som i allt större 
omfattning omvandlas mot kunskapsintensiv och avancerad produk-
tion finns trots allt kvar i de lokaliseringar i mindre regioner där de eta-
blerades för 50, 70 eller i vissa fall 100 år sedan. Globalt framgångsrika 
företag i Köping, Garphyttan, Trollhättan, Markaryd, Vårgårda och Hil-
lerstorp är bara några exempel (Alvstam et.al. 2020). 
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Migrationens roll 
Hittills har diskussioner om migration haft en ganska undanskymd roll 
i den litteratur som behandlat regionalekonomisk omvandling ur ett 
strukturellt perspektiv. Det är besynnerligt eftersom migrationen enligt 
huvudsakliga teoretiska paradigm antingen tjänar till att utjämna skill-
naderna mellan regioner (neoklassiskt teori) eller till att öka dem 
(agglomerationsmodeller från den ”nya ekonomiska geografin”). I det 
svenska fallet har migrationen fram till 1970-talet kännetecknats av 
neoklassiska utjämnande krafter som bidragit – både inom och utan-
för landets gränser – till att minska BRP per capita-skillnaderna mellan 
länen: när människor flyttade från de fattigaste länen i södra Sverige 
sökte de sig antingen över Atlanten, till Stockholm eller till den väx-
ande industrin i norr. Utflyttningsnettot kom sedan att ersättas av ett 
inflyttningsnetto då Sverige gick från emigrations- till immigrations-
land på 1950-talet, men nettoflyttarna över länsgränserna fortsatte att 
vara höga fram till 1970-talet för att sedan minska något (Enflo & Rosés 
2015). På så vis dominerade klassiska utbuds- och efterfrågeeffekter 
lönesättningen vilket gav minskade löne- och produktivitetsskillnader 
mellan länen då flyttarna gick från de minst produktiva områdena 
(Enflo, Lundh & Prado, 2014). 
 När flyttningsbenägenheten minskade avstannade konvergensen 
samtidigt som efterkrigstidens strukturomvandling skapade problem 
för perifera regioner. Särskilt handlade det om att den tidigare expan-
siva sågverksindustrin i Norrland börjat stöta på problem. Eftersom 
den svenska arbetsmodellen stipulerade en sammanpressad lönepoli-
tik, kunde regioner inte självklart konkurrera på marknaden genom att 
sänka lönerna och därmed produktionskostnaderna. Den ”regionala 
frågan” blev till stor del en fråga om Norrlandslänens stagnerande pro-
duktivitet och ökande arbetslöshet. För att möta problemen fick 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) uppdraget att flytta arbetskraft till 
expansiva sektorer och regioner, och 1959 instiftades de så kallade flytt-
bidragen. Under 1960 och början av 1970-talet bidrog den aktiva flytt-
politiken till att internmigrationen ökade och till att skillnaderna i BRP 
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per capita återigen pressades nedåt genom tilltagande urbanisering. 
Axelsson m.fl. (1983) uppskattade att 10 procent av alla som flyttade 
inom Sverige 1970 fick flyttbidrag. Under efterkrigstiden minskade de 
regionala skillnaderna i BNP per capita, samtidigt som befolkningen 
kom att koncentreras geografiskt.
 Politiken kom dock att ifrågasättas under parollen ”vi flytt int´”, 
och från och med 1970-talets senare del började stöden att minska. 
Samtidigt minskade även befolkningens benägenhet att flytta över en 
länsgräns till historiskt låga nivåer på 1980-talet (se SOU 2007, dia-
gram 4,1 s. 72).
 Återigen framstår 1990-talskrisen som en vattendelare. De långväga 
flyttarna ökade snabbt efter krisen, och vid 2000-talets första decen-
nier nådde de åter nivåer som liknade flyttlasspolitikens guldålder. Att 
mer än 200  000 flyttar årligen gått över en länsgräns var nivåer från 
tidigt 1970-tal som inte återuppnåddes förrän mitten av 1990-talet, 
(SOU 2007, diagram 4,1 s. 72). Men det finns en viktig skillnad mellan 
dagens flyttmönster och tidigare perioder. Som vi sett i figur 1, bidrar 
”flyttarna” inte längre till någon avgörande konvergens i BRP per capita 
mellan länen. Trots att flyttlassen länge gått i riktning mot de högpro-
duktiva länen, till exempel Stockholm och Göteborg, avmattas inte till-
växten. Regionala fördelar från samlokalisering av verksamheter (posi-
tiva agglomerationseffekter) i kombination med stigande avkastning i 
användandet av den regionala arbetskraften och deras kompetens, är 
tänkbara anledningar till att storstäderna istället vunnit på inflytt-
ningen i vår tid. Eftersom avfolkning inte längre ökar produktiviteten 
hos dem som är kvar, skapar den dessutom ytterligare regionala 
ekonomiska skillnader. 
 Till skillnad mot hur situationen under industrialiseringens början 
innebär den senaste tidens utveckling alltså att internmigrationen 
påskyndar att klyftorna ökar mellan länen. Teoretiskt sett följer dyna-
miken snarare agglomerationsekonomins lagar än de klassiska utbuds- 
och efterfrågeeffekter som tidigare drev konvergensen. Sedan 1970-
talet har befolkningen minskat i hälften av alla kommuner, och 
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Statistiska centralbyrån (SCB) förutspår att trenden fortsätter till 2040. 
Men trots att avfolkningen av vissa regioner är en tydlig trend, går den 
trots allt ganska långsamt. SCB:s befolkningsprognos förutspår att när-
mare 2 miljoner människor fortsatt kommer att vara bosatta i någon av 
de krympande kommunerna år 2040 (SCB, 2021b). Det innebär i så fall 
att närmare en femtedel av befolkningen kommer att leva under avfolk-
ningens villkor inom ökade regionala skillnader. 

Slutkommentarer
I modern svensk ekonomisk historia har det funnits eror av ökande 
regionala skillnader, och tider av minskande. På lång sikt har vi sett en 
tendens till minskande regionala skillnader i BRP per capita, men en 
tilltagande urbanisering och rumslig koncentration av befolkningen. 
Sedan 1980-talet ser vi åter igen en divergensperiod, och ökande skill-
nader i ekonomiska villkor mellan Sveriges regioner. Det hänger främst 
samman med de tillväxande branschernas geografi och storstädernas 
tillväxt. Men inte bara – städer med universitet- och högskolor har 
också klarat sig ganska bra, även om det inte alltid syns i de samman-
lagda BRP-siffrorna på länsnivå.
 Utvecklingen är inte unik för Sverige, och är bara en av många indi-
katorer som återspeglar ökande ekonomiska skillnader. Under senare 
årtionden har den regionala divergensen pågått samtidigt som polari-
seringen på arbetsmarknaden har tilltagit, också den med geografiska 
konsekvenser (Henning & Eriksson, 2021). Även om just polariserings-
tesen är något omdebatterad för Sveriges del och utfallet beror lite på 
vilken period som man studerar, är det oss veterligen få, om ens någon, 
som påstår att inkomstskillnaderna i Sverige har minskat under perio-
den. De ekonomiska skillnaderna växer på alla håll och kanter.
 Man kan fråga sig om ökande regionala skillnader i tider av eko-
nomisk tillväxt och omvandling egentligen är ett problem, eller om de 
bara är en naturlig följd av den ekonomiska omvandlingsprocessen, 
som sedan korrigeras med hjälp av marknadens logik och utjämnings-
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effekter. Problemet är att vi hittills, under det nuvarande teknikskiftets 
nu nästan 40 år, inte sett tendenser till utjämning och ekonomisk kon-
vergens. Hittills har teknologierna inte förmått att bryta den rumsliga 
divergensen, och globaliseringen har ytterligare förstärkt den. 

Noter
1. Detta bidrag finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond, projekt Svensk regio-

nalekonomisk utveckling och omvandling: dåtid, nutid och framtid.

2. Tillverkningsindustrin har dock försvarat sina relativa andelar av produktionen 

relativt väl. Även om andelen tjänster i svensk export växter, svarar tillverkningsin-

dustrin också fortfarande för 70 procent av det svenska exportvärdet (SCB 2021a).

3. Serierna mäter Bruttoregionalprodukten (BRP) per capita och bygger på flera histo-

riska källor och på en beräkningsmetod som finns beskriven i Enflo, Henning & 

Schön (2014). År 1993 började Statistiska Centralbyrån (SCB) samla in officiella upp-

gifter på BRP per län och därför bygger data på dessa källor för åren 2000, 2010 och 

2020, men med en uppdatering 2020 baserad på egna beräkningar utifrån kommu-

nal BRP-data från SCB för att justera data för de geografiska gränserna för historiens 

24 län.
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Jobbens geografi
 R. H. Eriksson & E. Hane-Weijman

Introduktion
Det har blivit allt tydligare hur geografin påverkar människors utsikter 
att hantera ekonomisk omvandling. Den väldokumenterade ojämna 
utvecklingen av arbete och välfärd i västvärlden har producerat en ny 
geografi av möjligheter, där den plats man råkar bo på spelar större roll 
än individuella kvalifikationer (Storper, 2018). Denna nya geografi är 
starkt sammankopplad med strukturomvandlingar och en tilltagande 
rumslig koncentration av kvalificerade (och högbetalda) jobb (Iamma-
rino et  al., 2019; Henning & Eriksson, 2021) som i huvudsak gynnat 
större urbana områden. Denna utveckling, som har varit starkt driven 
av tankar om agglomerationsfördelar (fördelar ekonomiska aktörer 
erhåller av närhet till andra), har också på senare tid härletts till ett 
ökat politiskt missnöje mot etablerade politiska institutioner runt om i 
Europa (Dijkstra et al., 2019).
 De nordiska länderna är inget undantag. Jobbskapandet i exempel-
vis både Sverige och Danmark har varit starkt koncentrerat till de 
större städerna (Eriksson et al., 2017) och de mellanregionala inkomst-
skillnaderna ökade kraftigt i både Sverige och Finland under främst 
1990-talet (Eliasson et  al., 2021). Eurofound (2019) rapporterar att 
Sverige är det land i EU där skillnaden i inkomstnivåer mellan huvud-
staden och ”resten av landet” ökat mest på senare tid. Parallellt ser vi 
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tilltagande protester mot servicenedskärningar i många små och peri-
fera regioner (Lundgren, 2020).
 Syftet med detta kapitel är att visa hur den regionala sysselsättningen 
i Sverige förändrats både i storlek och sammansättning mellan 1990–
2019. Utifrån teorier om agglomerationsfördelar och kompetensmatch-
ning kommer vi betona de underliggande mekanismer som påverkar 
regionalt jobbskapande (nya arbetstillfällen) och jobbförstörande ( för-
luster av arbetstillfällen), och belysa vikten av en bättre regional anpass-
ning av agglomerationslitteraturen. I kapitlet diskuteras hur regionala 
sysselsättningsförändringar påverkar arbetskraftens förutsättningar att 
lyckas med produktiva arbetsbyten i tider av ekonomisk turbulens. 
Detta är viktigt för förståelsen av regional utveckling eftersom hur 
arbetskraften lyckas hantera ekonomisk turbulens inte enbart speglar 
enskilda individers förutsättningar, utan till stor del är den mekanism 
genom vilken vi kan förstå långsiktiga förutsättningar för framgångsrik 
regional omvandling (Bristow & Healy, 2013).
 I följande avsnitt sammanfattar vi det huvudsakliga teoretiska ramver-
ket, följt av några exempel på hur de regionala arbetsmarknaderna har 
förändrats och hur olika grupper av arbetskraften därmed har olika för-
utsättningar att hantera omvandling i olika regioner. Vi avslutar med en 
diskussion som ger förslag på framtida forskning kring jobbens geografi.

Teoretisk bakgrund
Även om ekonomgeografer och närbesläktade forskare under lång tid 
har intresserat sig för frågor kring hur närmiljön påverkar framtida 
(industri)etableringar, förmåga till förnyelse och regional utveckling 
(t ex., Hoover 1937; Pred, 1966) var det i samband med Porters klusterbe-
grepp (Porter 1990) och Krugmans ”nya” ekonomiska geografi (Krugman 
1991) som detta blev centrala frågor för en bredare grupp samhällsvetare. 
Förutom att popularisera ”regionen” bidrog de även, på olika sätt, med 
nya perspektiv till ett mer klassiskt synsätt på regional utveckling.
 Krugmans intresse för agglomerationsekonomier (dvs. fördelar som 
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kommer av samlokalisering) uppstod ur Alfred Marshalls (1890) texter 
om framgångarna i Sheffields stålindustri efter den andra industriella 
revolutionen. Marshall härledde framgångarna till tre huvudsakliga 
fördelar som företagen fick av att vara nära andra liknande verksam-
heter: (i) minskade transport- och transaktionskostnader, (ii) en lokal 
arbetsmarknad med specialiserad kompetens, och (iii) en lokal miljö 
som stimulerar lärande och innovation (se även Duranton & Puga, 
2004). Trots att den tredje agglomerationsfördelen (lärande) fått mest 
uppmärksamhet i senare tids regionala innovationsforskning är det 
framförallt agglomerationernas speciella arbetsmarknad som tydligast 
visat sig vara en platsspecifik faktor (Malmberg & Power, 2005). Detta 
kan enligt Marshall bland annat förklaras genom att koncentrationer 
av samma och relaterade verksamheter erbjuder:

”… en konstant marknad för yrkesskickliga personer. Arbetsgivarna är 
benägna att slå sig ned var som helst där de har lätt att finna ett kompe-
tent urval arbetare med det speciella yrkeskunnande som de behöver. På 
samma sätt beger sig de som söker arbete helt naturligt till de platser där 
det finns många arbetsgivare som behöver just deras yrkeskunnande och 
där de följaktligen kan vänta sig att finna en god marknad. Även om äga-
ren till en isolerat belägen fabrik kan välja och vraka bland en stor mängd 
arbetssökande utan yrkesutbildning, får den ofta göra sig stor möda att 
finna specialutbildad personal, och en yrkeskunnig arbetare har ingen-
stans att ta vägen skulle den mista sin anställning” (Marshall 1890: IV.X.9, 
egen översättning). 

För både arbetsgivare och arbetstagare skapas möjligheter av att den 
lokala arbetsmarknaden har, eller efterfrågar, en viss typ av specialise-
rad kunskap. Denna agglomerationsfördel förknippas med regional 
tillväxt, men är även starkt kopplat till regional förnyelseförmåga då 
sammansättningen av verksamheter underlättar för arbetskraften att 
finna nytt arbete i tider av omstrukturering ( företagsnedläggningar/
personalnedskärningar). 
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 Ett annat perspektiv på närmiljöns betydelse utgår från Jacobs (1969) 
tankar om fördelarna med platsers mångfald (diversitet). Hon beto-
nade betydelsen av städer som tillväxtpoler då städer möjliggör både 
en mångfald och en kritisk massa som i sin tur ger upphov till spon-
tana interaktioner mellan människor med olika kompetenser (Glaeser 
et  al., 1992; Puga, 2010). Dessa så kallade urbaniseringsfördelar som 
större städer ger har traditionellt härletts till agglomerationsfördelar 
från diversitet, men Kemeny och Storper (2015) argumenterar att det 
inte är diversitet i sig som ger dessa fördelar, utan det är den kritiska 
massan av ekonomiska aktiviteter på en plats som möjliggör en ökad 
specialisering inom den givna verksamheten. Större agglomerationer 
(större städer) kan därmed dra nytta av både branschbredd och abso-
lut specialisering (storlek) på samma gång.
 De exakta mekanismer som skulle ge upphov till förnyelse genom att 
kombinera olika verksamheter har varit teoretiskt undermåligt under-
byggda. Därför har den evolutionärt inspirerade litteraturen byggt 
vidare på Jacobs genom att belysa betydelsen av en stark regional när-
varo av relaterade (related variety) verksamheter och kompetenser 
(Frenken et  al., 2007; Boschma et  al., 2009). Detta sätt att förstå 
ekonomiska relationer finner vi spår av i de regionala klusterteorierna 
under 1990-talet (Porter, 1990; Malmberg & Maskell, 2002). Jämfört 
med mer traditionella analyser bidrog denna, mer kvalitativa och kon-
textuella, klusterinspirerade forskningen till ett större fokus på relatio-
ner mellan aktörer. Framförallt inleddes ett problematiserande av den 
förenklade administrativa och statiska uppdelningen av ekonomin i 
exempelvis tillverkning och tjänster, då denna litteratur betonade pro-
duktionens branschöverskridande natur. 
 Det som utgör en relaterad verksamhet eller en relaterad kompetens 
varierar i litteraturen. Från klassificeringsbaserade perspektiv som 
bygger på ’närheten’ mellan kategorier i officiell statistik (patent, pro-
dukter, bransch- yrkes- eller utbildningskoder) till mer empiriskt här-
ledda ’likheter’ som bygger på geografisk samvariation eller på olika 
typer av flödesdata. Detta mer empiriskt drivna perspektiv försöker 
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därmed frångå den relativt förenklade bilden av att fördelar skapas 
inom antingen strikt specialiserade eller diversifierade miljöer. Istället 
ligger fokus på hur det uppstår relationer mellan ekonomiska aktörer i 
olika delar av ekonomin på grund av att de delar en gemensam regional 
resursbas (Neffke et al., 2018). Arbetskraftsrörlighet har här blivit sär-
skilt uppmärksammat därför att människors rörlighet mellan arbets-
platser blir ett direkt medium genom vilket erfarenhetsbaserad (’tyst’) 
kunskap kan spridas (Breschi & Lissoni, 2009). Dessutom represent-
erar arbetskraftens kompetenser och färdigheter en tydlig platsspecifik 
egenskap på grund av arbetskraftens relativa platsbundenhet jämfört 
med exempelvis kapital (Storper &Walker, 1989). I ljuset av detta har 
kategorisering av branscher genom att titta på flöden av arbetskraft 
blivit allt populärare (Neffke & Henning, 2013). Detta är både ett tydligt 
arv från Marshalls arbeten, då fördelarna med samlokalisering relate-
rades till en specialiserad arbetskraft, samt tydligt kopplat till Jacobs 
tankar om att förnyelse uppstår genom att hitta nya kombinationer av 
existerande kunskap. Arbetskraftsflöden möjliggör komplexa nät av 
länkar mellan olika branscher som inte hämmas (i samma utsträck-
ning) av den administrativa gränsdragningen. Resultatet blir ett mer 
varierat urval av sektorer som kan kopplas till varandra som relaterade 
(exempelvis mellan tillverkning och tjänster), vilket har bidragit till en 
förståelse för produktivitetshöjande länkar mellan företag (Boschma 
et al., 2009) och sektorer (Eriksson & Lengyel, 2019) i regionala ekono-
mier. 
 Empiriska studier är överväldigande eniga om att industristrukturen 
och storleken har en signifikant inverkan på regioners utveckling (Dio-
dato & Weterings, 2015; Eriksson et al., 2016; Neffke et al., 2017; Nyström, 
2017). Beroende på hur regionens industrimix är definierad (specialise-
rad, relaterad eller orelaterad), och vilken typ av utveckling som stude-
ras, ser utfallet dock olika ut för både regioner (Frenken et  al., 2007) 
och individer (Hane-Weijman et  al., 2018). Avslutningsvis, den regio-
nala resursbasen (eller sammansättningen och relationerna mellan 
regionala aktörer) påverkar inte bara möjligheter/hinder för ekonomin 
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just nu, utan är avgörande för vilka nya verksamheter som skapas och 
försvinner i framtiden. Detta eftersom förnyelsen hela tiden sker i rela-
tion till de resurser regionen redan har. Detta skapar förutsättningar – 
de verksamheter som kan dra nytta av existerande teknologier och 
kunskaper har större chanser att överleva och utvecklas – men också 
hinder för vissa utvecklingsvägar som är allt för olika de redan närva-
rande verksamheterna. Detta blir tydligt utifrån längre tidsserier, både 
hur regionala näringslivsstrukturer förändras över tid (Neffke et  al., 
2011) men också vad gäller produktionen av patent (Kogler et al., 2017) 
och varor (Hausmann et al., 2008). 

Jobbens regionala dynamik
Vi har utifrån registerdata, som innehåller detaljerade tidsserier på all 
arbetskraft och alla företag i Sverige, studerat årsvisa förändringar i 
jobbens geografi. 1990 är ett intressant startår, då den ekonomiska kri-
sen under början av 1990-talet representerar ett brott mot den tidigare 
trenden i Sverige av en klassisk diffusionsprocess där de större regio-
nerna varit tidiga i omvandlingen och att mindre regioner sedan kom-
mit ikapp (Lundqvist & Olander 2010). Figur 1 visar regionala utveck-
lingsbanor i linje med denna förändring, med en tydlig divergens 
(ökande skillnader) i sysselsättning snarare än en konvergens (utjäm-
ning) över tid mellan de olika NUTS2-regionerna (riksområden med 
undantag för norra Sverige som är uppdelad i kust och inland). Även 
om sysselsättningen på nationell nivå återhämtade sig relativt snabbt, 
så drevs dessa aggregerade siffror framför allt av Stockholm som 
redan i slutet av 1990-talet hade högre sysselsättningsnivåer jämfört 
med innan krisen. Utöver storstadsregionerna dröjde det till cirka 
2016 innan de övriga delarna av landet (förutom Norrlands inland och 
Norra mellansverige) kommit tillbaka till sysselsättningsnivåerna 
innan 1990-talskrisen. Oavsett om man ser till det totala antalet jobb 
eller till nettotillskottet av nya arbetstillfällen, så är bilden tydlig: Jobb-
tillväxten är snabbare i storstäderna (Andersson et al., 2018), och figur 
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1 indikerar till och med att krisen 2008 ytterligare ökat på denna diver-
gens. på denna aggregerade nivå bekräftas med andra ord de centrala 
antagandena i agglomerationslitteraturen: Storlek verkar bidra till 
goda förutsättningar för regional jobbtillväxt under tider av kraftig 
omvandling. 
 för att bättre förstå de mekanismer som ligger bakom de aggrege-
rade siffrorna, måste vi dock titta på detaljerna kring de olika jobbska-
pande och jobbförstörande processerna. Då arbetsmarknaden är mer 
lokal än vad som representeras i de mer administrativa NUtS2-regio-
nerna fokuserar vi fortsättningsvis på de 72 funktionella arbetsmark-
nadsregionerna (fa-regioner) etablerade av tillväxtverket, vilka ska 
representera pendlingsmönster över kommungränser som är relativt 
stabila över tid. Inspirerat av Davis och haltiwangers (1999) samt Ess-

Figur 1: Jobbtillväxtens regionala (NUTS2) dynamik 1990–2019. Källa: Omarbetning av 
Eriksson och Hane-Weijman, 2017.
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letzbichlers (2007) studier av olika företags bruttoförändringar av sys-
selsättningen i olika regioner, visar Eriksson och hane-Weijman (2017) 
att jobbskapande i sysselsättningsmässigt expanderande regioner 
mellan 1990–2010 framförallt kommer från existerande företag som 
växer (ca 70  %). Jobbförstörande i krympande regioner kan härledas 
lika mycket från existerande företag som av olika anledningar väljer att 
dra ner på arbetskraften som från rena företagsnedläggningar. Ett vik-
tigt bidrag i de här studierna är att betydelsen av nya företag för jobb-
skapandet var negligerbar i alla regioner. trots idéer om nyföretagande 
som en lösning på sysselsättningsproblemen i krympande regioner har 
dessa alltså en liten betydelse för den sammanlagda sysselsättningstill-
växten. 
 Detta signalerar vikten av att analysera de faktiska processerna som 
sker i geografin, inte det aggregerade utfallet, för att förstå de bakom-
liggande mekanismerna. Det finns även en viktig tidseffekt som för-
summas om vi använder nettosysselsättning istället för bruttoföränd-
ringen. andersson et  al., (2018) visar på ett så kallat regionalt 
stigberoende av jobbskapande över tid. Det vill säga att dagens jobb-
skapande är det som tydligast förklarar framtida jobbskapande i en 
region (jämfört med exempelvis specialiseringsgrad, hur diversifierad 
den regionala ekonomin är, köpkraften i regionen, utbildningsnivåer 
och skatteinkomster). Dessutom är det i själva tillväxten av nya jobb, 
snarare än i förlusten av existerande jobb, som de regionala skillna-
derna uppstår. Detta kan bero både på kumulativa processer (Myrdal, 
1957) och på rena förväntningar (krugman, 1991), där bilden av storsta-
dens dynamik kontra bilden av en stagnerande landsbygd i sig kan 
påverka flöden av jobbskapande investeringar och arbetskraft (Eriks-
son, 2010). 
 Strukturomvandlingen från tillverkning till en mer tjänsteorienterad 
ekonomi har också varit av stor vikt för att förklara divergensen mellan 
storstadsregioner och övriga regioner. figur 2 visar förändringen av 
antalet jobb i tillverkning respektive tjänstesektorn mellan 1990 och 
2019. även om det utifrån regionala storleksskillnader i absoluta tal 
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skiljer sig åt, är det en relativt jämn fördelning av tillverkningsjobb som 
försvunnit i storstadsregioner (40  %) respektive regionala centran 
(44 %) och övriga Sverige (48 %). I brist på tillförlitliga yrkesdata är det 
svårt att se vilka typer av jobb som påverkats men det är rimligt att 
anta att en stor andel av tillverkningsjobben i större städer utgörs av 
administrativ personal. Den stora skillnaden är tillväxten av tjänste-
sektorn. I landets storstadsområden har det för varje förlorat arbete 
inom tillverkningsindustrin i genomsnitt skapats nästan 6 nya tjänste-
jobb, medan motsvarande siffra i större regionala centran är drygt 1 
tjänstejobb per tillverkningsjobb. I övriga regioner har en krympande 
industri kombinerats med att det också försvunnit motsvarande unge-
fär 0,5 tjänstejobb. Detta alltså till trots att minskningen av tillverk-
ningsjobb varit relativt jämnt fördelad över landet. även här finns stöd 
för generella antaganden inom agglomerationslitteraturen men också 
rollen av en redan befintlig branschbredd spelar genom att tidiga spår 
av tjänster- och framförallt kunskapsintensiv ekonomi i de större stä-
derna utgör en grogrund för en snabb jobbtillväxt och framgångsrik 
strukturomvandling (t ex., Duranton & puga, 2001). Dock är det viktigt  1 

 

 

 

Figur 2: Förändring av antal sysselsatta i tillverkning respektive tjänstesektorerna (1990-2019) i Svenska FA-
regioner uppdelat i Storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), Regionala center (t.ex. Umeå) samt Mindre 

regioner (t.ex. Åsele) (omarbetning av Andersson et.al., 2018) 

 

Figur 2: Förändring av antal sysselsatta i tillverkning respektive tjänstesektorerna 
(1990–2019) i Svenska FA-regioner uppdelat i Storstäder (Stockholm, Göteborg och 
Malmö), Regionala center (t ex. Umeå) samt Mindre regioner (t ex. Åsele) (omarbetning 
av Andersson et al., 2018).
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att betona att det långt ifrån är rena marknadsmekanismer som natur-
ligt driver detta (Bristow, 2010). politiska beslut om effektivisering av 
exempelvis offentlig sektor har också en roll då exempelvis centralise-
ring av arbetsförmedling, försäkringskassa och polis gynnat regionala 
centran. Denna minskning av lokal service kan ytterligare förstärka bil-
der av (negativ) förväntad utveckling på olika platser. 

Arbetskraftens anpassning  
till jobbens förändrade geografi

Med ovanstående turbulenta regionala strukturomvandlingar följer 
höga nivåer av ofrivilliga friställningar. att studera hur/när individer 
blir återanställda och hur de rör sig på arbetsmarknaden efter före-
tagsnedläggningar och nedskärningar blir avgörande för att förstå hur 
vi kan planera för strukturomvandlingar eftersom regioners chanser 
till en långsiktigt produktiv transformation är beroende av hur fri-
ställda lyckas hitta nya jobb (Bristow & healy, 2013). 
 De flesta studier kring friställningar i västeuropa visar, generellt, på 
en kort tid i arbetslöshet (t ex., oesch & Baumann, 2015). Sverige har 
en hög återanställningsgrad redan första året (80 %) för de som blivit 
av med jobbet genom en större friställning (hane-Weijman et  al., 
2018), vilket indikerar att tid som arbetslös inte är det stora proble-
met. för att förklara den regionala omvandlingspotentialen och möj-
ligheten för arbetskraften att finna nytt arbete i regionen, har till stor 
del ovan nämnda argumentation från agglomerationslitteraturen 
använts. I korthet går resonemanget (även här) ut på att större arbets-
marknader är bättre på att hantera asymmetriska chocker då det både 
finns en mångfald av verksamheter som kan kompensera om en eller 
ett par sektorer stagnerar (frenken et al., 2007) och att storlek i sig är 
gynnsamt då det underlättar möjligheten att hitta ett nytt arbete i en 
stor arbetsmarknad (puga, 2010). för att förstå potentialen och pro-
blemen för regional omvandling vid jobbförstörande processer, 
behövs dock en utveckling av de ursprungliga agglomerationsteo-



91

R. h. Eriksson & E. hane-Weijman / Jobbens geografi

rierna, för att kunna greppa hur en specifik individs kompetenser 
matchar regionens (kvarvarande) industri- och efterfrågestruktur. vi 
behöver därmed ta hänsyn till den mer kvalitativa regionala efterfrå-
gestrukturen i relation till den friställde (Shuttleworth et  al., 2005). 
Både Nyström (2018) och hane-Weijman et al. (2018) visar att en större 
koncentration av samma eller relaterade branscher underlättar åter-
anställningsmöjligheterna för arbetskraft som drabbats av jobbförstö-
rande processer. Enligt hane-Weijman et al., (2018) kan detta inte för-
klaras av storlek i sig då regioner med högst återanställningspotential 
är relativt små regioner men som också har en relativt sammanhållen 
och relaterad näringslivsstruktur. Det innebär att för enskilda indivi-
der behöver varken storlek eller branschbredd i sig vara fördelar då 
alternativa arbetstillfällen kan finnas i helt andra delar av ekonomin 
som har liten eller ingen koppling till individens redan ackumulerade 
kompetenser och erfarenheter. Istället kan en regional miljö som är 
mindre, men som har många liknande och relaterade jobb, erbjuda 
bättre möjligheter för en snabb återanställning där tidigare ackumule-
rade erfarenheter och kompetenser är efterfrågade och kommer till 
(ny) användning. 
 Den generellt höga återanställningsgraden maskerar en större utma-
ning i omställningsprocessen. friställd arbetskraft har högre sannolik-
het att hamna i jobb med sämre arbetsvillkor, löner och status (t ex., 
Bailey et  al., 2012; Jacobson et  al., 1993). hane-Weijman (2021) visar 
också på svenska data hur jobbseparationen initierar en period av 
intensivt jobbytande, långt högre än det nationella genomsnittet. att 
en person hittar nytt jobb snabbt kan vara resultatet av individens des-
perata behov av en inkomst som får hen att ta vilket arbete som helst. 
Detta kan innebära en direkt undersysselsättning i den nya anställ-
ningen för individen, och för regionen kan det innebära risker för inlås-
ningseffekter som hämmar den långsiktiga förnyelseförmågan. Därför 
behöver vi inte bara utveckla agglomerationsteorierna för att ta hän-
syn till efterfrågestukuren i relation till den friställdes kompetenser, 
utan även ta hänsyn till både den geografiska och branschmässiga rör-
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ligheten, och förstå hur dessa interagerar. Ett sätt att tänka på detta 
exemplifieras i figur 3. 
 Det är väletablerat i migrationslitteraturen att människor, generellt, 
inte flyttar till andra regioner. Detta eftersom en geografisk flytt inne-
bär att platsspecifik kunskap och relationer går förlorade och leder till 
olika kostnader för den enskilde (Malmberg & fischer, 2001), vilket 
även gäller vid branschbyten (Eriksson et al., 2008). att hitta nytt jobb i 
samma bransch och arbetsmarknad som den friställda hade jobb i 
innan friställningen minskar de upplevda anpassningskostnaderna 
och tenderar vara det vanligaste utfallet (’kvar’-’Samma’ nere till vän-
ster i figur 3). att ’tvingas’ röra sig för långt från ursprungspositionen 
(mot övre högra hörnet), det vill säga byta bransch och arbetsmarknad 
men även all ’orelaterad’ mobilitet (dvs., mellan verksamheter som inte 
delar liknande kompetensresurser), ökar de upplevda kostnaderna 
men också risken för en sämre kompetensmatchning som ökar risken 
för vad som brukar kallas undersysselsättning (hane-Weijman, 2021). 
Däremot kan en viss arbetsmarknadsrörlighet vara positiv om det 
innefattar korta distanser (i direkt anslutning till ursprungspositio-
nen/rutan) i någon riktning, så som att flytta till ny arbetsmarknad 
(’flytta’-’Samma’) eller byta till en relaterad bransch (’kvar’-’Relaterad’). 
 1 

 

 
Figur 3: Rörlighetsrum vid omvandling (omarbetning av Hane-Weijman, 2021) 

 
Figur 3: Rörlighetsrum vid omvandling (omarbetning av Hane-Weijman, 2021).
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Eriksson et  al., (2016) visar att personal inom både den tyska och 
svenska varvsindustrin som kunde hitta arbete i relaterade branscher i 
samband med varvskrisen upplevde en bättre inkomstutveckling än de 
som började arbeta i helt andra (orelaterade) branscher. Något Holm 
et al., (2017) menar är ett tydligt tecken på en regional kreativ förstö-
relse som är starkt beroende av hur den regionala ekonomin är sam-
mansatt. Det är därför av avsevärd vikt att vi tar både geografisk- och 
branschrörlighet i beaktan när vi försöker förstå effekterna av arbets-
kraftsrörlighet i samband med kriser. 

Sammanfattande diskussion
Med växande regionala skillnader i upplevda möjligheter att hantera 
omvandlingsprocesser, är en förståelse kring de underliggande meka-
nismerna bakom arbetsmarknadsförändringar grundläggande för att 
bygga ett inkluderande och stabilt välfärdssamhälle. Detta kapitel har 
diskuterat de processer som ligger bakom jobbens regionala dynamik i 
Sverige sedan 1990-talet. Detta är gjort i relation till teorier kring agglo-
merationsfördelar – ett ramverk som nästan entydigt prisat (större) 
stadsregioner och negligerat övriga geografier (Rodriguez-Pose, 2018). 
 På en aggregerad nivå har den svenska ekonomin utvecklats väl 
sedan 1990-talet, men den makroekonomiska utvecklingen döljer en 
omvälvande geografisk omfördelning av jobb. Jobbtillväxten (inte jobb-
förstörandet) har primärt varit koncentrerat till några få större regio-
ner. Denna ojämna geografi är främst driven av en successiv försvag-
ning av existerande tillverkningsföretag i krympande regioner och en 
jobbtillväxt i ett fåtal växande regioner, framförallt härstammat från 
växande företag (inte nystartade) och en kumulativ tillväxt av tjänste-
sektorn möjliggjord av en redan närvarande branschbredd. Denna i 
huvudsak urbana utveckling kan delvis förklaras av agglomerationsför-
delar men är även starkt kopplat till den alltmer utbudsdrivna ekonom-
iska politiken som främjat växande sektorer och platser (Bristow, 2010), 
samt bilder om platser som förstärker förväntningar om lokal utveck-



Ymer 2022 / Regioner och regional utveckling

94

ling och som även kan ha en direkt påverkan på sysselsättning (Eriks-
son, 2010; Lundgren, 2020). 
 Det har uppmärksammats, inte minst i relation till kriser (exempel-
vis finanskrisen eller covid-19 pandemin), att ekonomin upplevs som 
alltmer osäker och föränderlig. Det är med andra ord svårt, om inte 
omöjligt, att veta vilka regionala resurser och individuella färdigheter 
som kommer behövas i framtiden. En tydlig utmaning i relation till 
regionalt utvecklingsarbete är att även om etableringar som kan leda 
in på nya utvecklingsvägar är önskvärt, så finns risken för att enskilda 
individer i mer perifera (och inte prioriterade) verksamheter får allt 
sämre förutsättningar att hitta ny försörjning. Detta då den regionala 
jobbtillväxten sker i andra delar av den regionala ekonomin (orelate-
rade till jobbet som förstördes) eller i värsta fall på helt andra platser. 
För enskilda individer behöver en stadsmiljö inte vara ensidigt positiv 
eftersom arbetskraft i mindre regioner kan ha en viss fördel då en 
mindre branschbredd också ofta innebär en mer koherent näringslivs-
struktur där det faktiskt kan vara lättare att hitta ett välmatchat (rela-
terat) arbete än vad det är i en större stadsregion. Det är därför av 
yttersta vikt att regionala utvecklingsplaner kombineras med strate-
gier kring hur omvandlingen ska hanteras i relation till dem som på 
olika sätt drabbas av jobbförstörande processer (MacKinnon, 2017). Att 
bättre förstå dessa olika typer av mobiliteter är avgörande för att bättre 
hantera regional omvandling, och förstå vilka utvecklingsriktningar vi 
vill uppmuntra eller försöka undvika på regional nivå. En viktig slutsats 
blir att det ur ett omvandlingsperspektiv inte alltid är en produktiv 
strategi att forcera fram rörlighet och snabba återanställningar eller en 
fortsatt förstärkning av stadsregionerna. Snarare bör vi bygga vidare 
och utveckla befintliga regionala kompetenser då den kvalitativa 
matchningen mellan det gamla och nya jobbet är avgörande för en 
lyckad omvandling för både arbetskraft och regioner. Genom att foku-
sera på vilka resurser regionala aktörer delar (exempelvis kompeten-
ser) kan därmed agglomerationslitteraturen användas i relation till 
olika geografier.
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 Den stora regionalpolitiska utmaningen är tillgången till lokalt för-
ankrade system som kan underlätta omställning och kompetens-
matchning. Företag skapas och förstörs, det är en del av den kapitalis-
tiska logiken, men möjligheten till omskolning och vidareutbildning är 
centrala samhälleliga förutsättningar för att den regionala omvand-
lingen ska bli kreativ och inte bara destruktiv. Policy bör därmed vara 
känslig för vilka typer av interventioner som krävs i olika geografier vid 
en sysselsättningschock. För en stadigt krympande region kan det vara 
ett övermäktigt uppdrag att själv hantera och därför krävs ofta olika 
(nationella) stödåtgärder. Fortfarande är dock väldigt lite känt kring 
hur dessa agglomerationsteorier och mobiliteter skiljer sig åt mellan 
olika grupper av arbetare. I linje med klassiska studier om skillnader 
mellan mäns och kvinnors möjlighet att hantera ekonomiska kriser på 
grund av traditionella könsroller i hem och arbete (t  ex., Hanson & 
Pratt, 1991, Grips kapitel) visar exempelvis Eriksson et  al., (2020) att 
kvinnors relativa platsbundenhet har inneburit att de i större utsträck-
ning än männen helt tvingas byta karriärväg. Det är också tydligt att 
individer med en svagare position på arbetsmarknaden (äldre med låg 
utbildning, utlandsfödda samt tidigare långtidssjuka eller arbetslösa) 
tenderar att bli än mer marginaliserade i relation till ekonomisk 
omvandling. Det är i relation till dessa marginaliserade grupper (på 
marginaliserade platser) som den stora politiska utmaningen att han-
tera strukturomvandling ligger och där mer forskning är nödvändig. 
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Regioner och regional utveckling Problematiseringar  
av regional utvecklingsdiskurs  

utifrån ett genusperspektiv

 Lena Grip

Inledning
Jämställdhetsperspektiven och på vilket sätt de har integrerats i, och 
påverkat, nationell regionalpolitik är något som har studerats i flera 
tidigare studier. Många studier har också påvisat en avsaknad av genus-
perspektiv i nationell policy på området regional utveckling (se t. ex. 
Blom & Scholten, 2012; Hudson & Rönnblom, 2007; Lotherington, 2005; 
Oedl-Wieser, 2016). Hudson och Rönnblom (2007) beskriver hur den 
svenska regionalpolitiken har växlat från att på tidigt 1990-tal styra 
regionerna att starta regionala resurscentrum för kvinnor, till att 
senare samma årtionde tona ner denna satsning och istället ge regio-
nerna i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla 
verksamheter, i linje med den jämställdhetsintegreringsstrategi1 som 
skulle gälla samhällets alla områden. 
 Jämställdhet omformades på så sätt från slutet av 1990-talet från ett 
specifikt verksamhetsområde till ett så kallat horisontellt mål som 
skulle finnas med i alla verksamheter, men politikens styrning om hur 
perspektivet skulle integreras i praktiskt arbete i regionerna var vag. 

Problematiseringar utifrån 
ett genusperspektiv

Lena Grip

Regioner och regional utveckling
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Vidare förändrades regionalpolitiken i början av 2000-talet till regional 
utvecklingspolitik med hållbar tillväxt som övergripande mål (Hudson 
& Rönnblom, 2007). Jämställdhet bakades in i området social hållbar-
het, samtidigt som jämställdhetsintegrering framhölls som sättet jäm-
ställdhet skulle uppnås. Med några få undantag på specifika områden, 
visar Hudson och Rönnblom (2007) att den regionala utvecklingspoli-
cyn med tiden kommit att bli ”genus-neutral”, vilket har gjort det svårt 
att politisera existerande ojämlikheter mellan kvinnor och män (se 
även Rönnblom, 2008). Om policyn inte lyfter fram och visar på olika 
förutsättningar och villkor för olika grupper i samhället, blir det också 
svårt att argumentera för åtgärder som ska lösa de utmaningarna. 
 Med ovan beskrivna förändring av politiken har ansvaret för jäm-
ställdhetsfrågor förflyttats från nationell nivå till att bli en fråga för 
regionerna att integrera i de regionala utvecklingsplanerna (se t  ex. 
Hudson & Rönnblom, 2007; Lotherington, 2005). Samtidigt kan påvi-
sas att tidigare explicita satsningar mer och mer ersatts av luddiga for-
muleringar som beskriver behovet av satsningar, men utan konkreta 
förslag på insatser för förändring (Rönnblom, 2008). Som ett exempel 
kan det i den svenska nationella strategin för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft 2015–2020 läsas att ”Inom det regionala tillväxtar-
betet ska alla kvinnor och män, oavsett ålder, bakgrund och boendeort, 
ha samma rätt och möjlighet till inflytande och tillgång till resurser” 
(Regeringskansliet, 2015:21). Detta säger väldigt lite om hur detta ska gå 
till, och lämnar ett stort ansvar till de olika regionernas tjänstemän och 
politiker att driva frågan i praktiken. Denna förändring av styrningen 
bör förstås i relation till en generell förändring av regionalpolitiken 
med en nedtonad statlig styrning där besluten om genomförandet av 
politiken decentraliserats till den regionala nivån (se t.ex. Rönnblom, 
2008; Andersson et al., 2008).
 I den kunskapsöversikt som ligger till grund för det här kapitlet: 
Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demogra-
fisk utveckling i en nordisk kontext, visar Grip (2020) hur jämställdhets-
perspektiv i väldigt liten utsträckning tas upp och diskuteras i den 
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nationella strategin. Det är således ett perspektiv som ofta saknas i 
den nationella regionalpolitiken. Framförallt saknas en beskrivning av 
varför detta perspektiv är viktigt, det vill säga att män och kvinnor 
som grupper har olika strukturella förutsättningar och möjligheter. 
Det är anmärkningsvärt eftersom många av de utmaningar som inklu-
deras i regional utveckling, till exempel demografisk utveckling, 
arbetskraftsutbud, omsorgsansvar, välfärdens förutsättningar samt 
skillnader mellan rurala och urbana områden2, är kopplade till jäm-
ställdhet. Det handlar exempelvis om den könssegregerade arbets-
marknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvin-
nor och mäns olika flyttmönster. Den genus-neutralitet Hudson och 
Rönnblom (2007) fastslår kan kanske snarare beskrivas i termer av 
köns-blindhet, då ovan listade utmaningar är angelägna att belysa uti-
från genusperspektiv för att få en förståelse som också kan leda till 
konkreta förslag till förändring. För ett säkerställande av jämställd-
hetsperspektiv i den regionala utvecklingspolitiken menar bland 
andra Oedl-Wieser (2016) att det inte räcker att lägga ansvaret på regi-
onerna, utan analysen behöver också göras på ett nationellt plan. 
Staten får på så sätt rollen som ständig pådrivare för jämställdhetsin-
tegrering, vilket till exempel Krekula et al., (2019) visat vara viktigt för 
ett bibehållet fokus på frågan. Kopplat till detta behöver regionala 
aktörer också förses med de verktyg och resurser som behövs för att 
genomdriva politiken – liksom det behöver ske en nationell uppfölj-
ning av de satta målen. 
 Utifrån ovanstående konstaterande behov av genusperspektiv på frå-
gor inom regional utvecklingspolitik problematiseras i detta kapitel tre 
centrala områden inom regional utveckling: Demografisk utveckling, 
Regionförstoring och Rurala försörjningsstrategier. Dessa områden har 
tagits fram utifrån en analys av centrala teman i nordisk regional 
utvecklingspolitik. Problematiseringen beskriver konsekvenser av 
avsaknaden av genus/jämställdhetsperspektiv i nationell policy, och 
görs med stöd i feministisk-geografisk forskning. Många fler perspektiv 
hade kunnat inkluderas i problematiseringen, och intersektionella 
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analyser är kanske ett av de viktigare som inte ryms i detta kapitel (se 
istället Grip, 2020; Júlíusdóttir et al., 2013; Webster, 2017). 
 Inledningsvis, innan kapitlet går vidare till diskussionen av analyse-
rad policy och de tre områdena för problematisering, ges en kortare 
fördjupning i feministisk-geografiska perspektiv och forskning utifrån 
ett regionalt perspektiv. 

Feministisk geografi  
i ett regionalt perspektiv

Feministisk geografi är samlingsnamnet på forskning som studerar hur 
genusrelationer påverkar – och påverkas av – olika rum och platser. En 
gemensam utgångspunkt är att såväl genus som platser skapas socialt, 
alltså genom människors föreställningar och förehavanden, liksom att 
maktrelationer konstruerar och definierar både rumsliga och sociala 
gränser. Gränserna definierar vem som kan anses tillhörig till en plats 
liksom vilka aktiviteter som anses som lämpliga att utföras av vem på 
platsen (McDowell, 1999). Hur dessa sociala gränser ser ut är dock olika 
på olika platser, och var vi bor spelar således roll för genusrelationer 
och synen på manligt och kvinnligt, arbete, familjebildning och så 
vidare. Detta har studerats bland annat i forskning om så kallade 
lokala/regionala genuskontrakt3 (t.ex. Duncan, 1995; Forsberg, 2001). 
 Forskningen om lokala/regionala genuskontrakt visar att nationella 
normer och föreställningar vad gäller relationer mellan kvinnor och 
män omtolkas och omformas lokalt, utifrån lokala sociala, politiska, 
ekonomiska och kulturella förhållanden. Traditionerna på platsen, i 
kombination med ekonomiska förändringar, formar den lokala arbets-
marknaden och dess genusrelationer, och påverkar föreställningar om 
vem som kan jobba med vad, vem som ska ta hand om barnen, löner i 
relation till arbete, utbildning med mera (se t.ex. Fincher, 2004; Fors-
berg, 2001; Hanndrikman et al., 2021; Hanson & Pratt, 1995). Exempel-
vis visar Johansson et al., (2005) att en större andel män arbetar inom 
den offentliga sektorn i norra Sverige jämfört med övriga landet, vilket 
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kan tyda på lokalt uppluckrade föreställningar om att arbete i omsorgs-
sektorn framför allt är en kvinnosyssla. 
 Även Faber et al., (2015) diskuterar i sin studie om genusaspekter på 
befolkningsutveckling och sammansättning i Nordens ytterområden 
de lokala förutsättningarna i termer av att den plats en person bor på 
påverkar vilka ”möjlighetsstukturer” som finns tillgängliga. Här kan 
det, förutom arbetsmöjligheter, handla om tillgång/avstånd till service 
så som skola, förskola, fritidsaktiviteter, vård och dagligvaruhandel, 
liksom tillgång till transporter och social infrastruktur. Vilken service 
som finns i närområdet påverkar människors vardagsliv och vilken för-
delning av vardagsuppgifter mellan kvinnor och män som blir möjlig 
(se även Larsson & Jalakas, 2008). Förutom genuskodningen påverkar 
alltså även platsens fysiska planering möjlighetsstrukturerna. 
 Detta är förståelser och analyser som ligger till grund för de proble-
matiseringar av regionala utvecklingsfrågor som behandlas i detta 
kapitel. Innan vi går vidare till de problematiserande diskussionerna 
görs i nästa avsnitt en beskrivning av centrala teman i nordisk regional 
utvecklingspolitik, vilket utgjort basen för de tre områden som valts ut 
för djupare diskussion.

Utmaningar, problembilder  
och lösningar i nationella policydokument

I studien av de nordiska ländernas regionala utvecklingspolitik (Grip, 
2020) genomfördes en så kallad WPR-analys (What’s the problem 
represented to be?). Denna analysmetod tar sin utgångspunkt i att de 
sätt som politiken formulerar vad som är ett problem (den diskursiva 
produktionen av problem) sätter ramarna för vad som betraktas som 
problematiskt, och för vad som inte lyfts fram som problem. Detta 
påverkar också hur människor som berörs ser på och uppfattar sin 
plats i världen (Bacchi, 2009). Till exempel, om regionalpolitisk policy 
endast skulle beskriva rurala områden som problematiska och som på 
olika sätt måste hanteras och ges stöd till, blir det svårt att samtidigt 
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lyfta fram dessa områdens betydelse som tillgångar för hela landets 
tillväxt. Sådan policy skulle således skapa bilder av dessa områden som 
enbart problematiska, vilket kan påverka vår syn på relationen stad 
och land, liksom viljan att etablera sig och bo i rurala områden. Det 
grundläggande antagandet i analysmetoden är således att policys inte 
reagerar på problem, utan att de är en del av att skapa vad som ”upp-
fattas” som problem och att tona ner andra (Bacchi 2009). 
 Tillvägagångssättet för analysen av de nordiska ländernas program 
och policys för regional utvecklingspolitik var att leta efter återkom-
mande teman och beskrivandet av de problem som politiken behövde 
lösa. Studien genomfördes under det första kvartalet 2019 och hade sitt 
huvudsakliga fokus på frågor kopplade till demografi, arbetsmarknad 
och urbanisering. Analysen resulterade i fem huvudsakliga problembil-
der kring regional utveckling. Sammanfattat handlade problemen 
främst om hur människors flyttmönster skapar utmaningar i både 
urbana och rurala områden. Samtidigt beskrivs att större städer behö-
ver växa, så mobilitet blir både ett problem och en förutsättning för 
utvecklingen av både platser och för individer (se tabell 1, s. 107).
 Med en WPR-analys studeras dock inte bara problem, utan också 
lösningar, för att på djupet kunna tolka och förstå vad som represente-
ras som ett problem. Hur problemet formuleras avgör vilka lösningar 
som är möjliga (Bacchi, 2009). Analysen av lösningar i nordisk policy 
kategoriserades under sex olika teman. Sammanfattat handlar lös-
ningarna om olika sätt att få människor att bo kvar i rurala områden, 
men att samtidigt öka matchningsgraden på arbetsmarknaden genom 
ökad pendling, digitalisering, och utbildning mot den lokala arbets-
marknaden (se tabell 2, s. 108).
 I likhet med tidigare studier (t ex. Blom & Scholten, 2012; Hudson & 
Rönnblom, 2007; Lotherington, 2005; Oedl-Wieser, 2016) konstaterades 
att såväl problem som lösningar i stort är okönade, eller könsblinda. 
Kön nämns ibland som en del i beskrivningen av den ojämna demogra-
fiska utvecklingen och ibland lyfts jämställdhet som viktigt. Att pro-
blem eller föreslagna lösningar kan ha olika betydelser för kvinnor och 
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män är i princip helt frånvarande. Kopplat till att urbanisering fram-
ställs som ett problem – men också förutsättningen för tillväxt i de 
större städerna – samt att könade flyttmönster är en av få gånger kön 
nämns, skapas genom policyerna också en problembild kring män och 
kvinnors bosättnings- och flyttmönster. Representationen av problem, 
utmaningar och lösningar missar på detta sätt att kvinnor och män 
som grupp har olika erfarenheter och förutsättningar, och att rörelse-
mönster, utbildningsnivå, demografisk utveckling och arbetsmarknad 
är områden som i högsta grad är sammankopplade med kön. Diskurser 
om problematiska flyttare och stannare, samt perspektiv på demografi, 
arbete och mobilitetslösningar, berörs alla på olika sätt i de tre centrala 
områden som problematiseras utifrån ett genusperspektiv nedan. 

Genusperspektiv på demografisk utveckling
Att rådande centraliserings/urbaniseringstrender är könade, det vill 
säga att yngre kvinnor i högre utsträckning än män lämnar rurala 

Tabell 1: Sammanställning av problembilder utifrån analys av nordiska länders program och 
policys för regional utvecklingspolitik. Källa: Grip, 2020.
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områden för mer urbana bosättningar, är vedertagen kunskap. Detta 
flyttmönster förklaras ofta med de urbana områdenas möjlighet till 
utbildning och arbete, ibland kombinerat med en önskan att lämna 
traditionella könsmönster och föreställningar (Faber et al., 2015). Den 
ensidiga föreställningen om unga kvinnor som de som lämnar rurala 
områden bör dock problematiseras för att skapa en större förståelse 
för rurala områden och den demografiska utvecklingen – det finns fler 
bilder och sätt att beskriva flytt och bosättningsmönster och deras 
konsekvenser.
 Viktigt att hålla i minnet är att rurala områden präglas av en generell 
utflyttningstrend. Både män och kvinnor flyttar, och det är således inte 
kvinnors ”fel” att rurala områden blir allt glesare (Berglund et al., 2005). 
Det finns också inflyttning till dessa områden och migrationsström-
marna går i båda riktningar (se t  ex. Hansen et  al., 2012; Rauhut & 
Kahila, 2008; Roto, 2012). Minskat barnafödande som hänger samman 
med färre unga vuxna i rurala områden får långsiktiga konsekvenser i 

	

Tabell 2: Sammanställning av lösningar utifrån analys av nordiska länders program och policys 
för regional utvecklingspolitik Källa: Grip, 2020.
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form av till exempelvis förskole- och skolnedläggningar, vilket bidrar 
till mindre behov av arbetskraft inom kvinnodominerade sektorer, lik-
som till lägre attraktivitet för inflyttande familjer/personer i familjebil-
dande ålder. Demografiska faktorer och könade flyttmönster bidrar 
således till färre arbeten i klassiskt kvinnligt könskodade yrken, vilket 
kan ses som ett matchningsproblem på den könssegregerade arbets-
marknaden. Studier visar också att (hetero)familjer som flyttar oftast 
väljer att bosätta sig närmare den kvinnliga partens arbetsplats, som 
kan leda till ytterligare problem om traditionellt kvinnligt kodade 
arbetsplatser centraliseras. Enligt Friberg (2008) kan mönstret att bo 
närmast kvinnans arbetsplats i första hand handla om att få vardagsli-
vet att gå ihop. Detta överensstämmer med Lundholm och Malmbergs 
(2006) studie om inomregionala flyttningar i de nordiska länderna som 
visar att det oftast är andra faktorer än ekonomi och arbete som leder 
till flyttbeslut. De visar att aspekter som har mer att göra med vardags-
livet än arbetslivet såsom bostad, miljö, sociala relationer och livsstil 
har en stark påverkan på beslutet att flytta, och att ekonomi sällan är 
den avgörande faktorn. Här finns alltså tydliga utmaningar, men också 
möjligheter för rurala områden. Den trend av utflyttning från urbana 
till rurala områden som ofta lyfts fram som något positivt för rurala 
områdens utveckling, så kallad ”counter urbanisation”, behöver pro-
blematiseras utifrån ett genusperspektiv som kan påvisa och diskutera 
vem som tjänar på trenden och hur.
 Parallellt med trenderna av ruralisering påvisar Keuschnigg et  al., 
(2019) en tydlig trend av så kallad selektiv migration, vilket innebär att 
utbildade personer har en högre tendens att flytta från mindre arbets-
marknader till större, än de med lägre utbildning. De visar också att 
för högutbildade finns, ekonomiskt sett, mycket att tjäna på en sådan 
flytt. Studien bygger dock på en analys endast av heltidsanställda 
svenskfödda män, vilket får till följd att andra flytt- och bosättnings-
mönster osynliggörs. Istället visar Rauhut & Kahila (2008) att såväl 
kostnad som förtjänst av flytt är könad, det vill säga att kvinnor statis-
tiskt tjänar mindre än män på att flytta, sett till karriär och inkomst. 
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Keuschnigg et al., (2019) visar också att det är de mest priviligierade 
som framför allt tjänar på flytt till urbana områden, medan lågutbil-
dade (eller personer med en utländsk utbildning som inte validerats i 
Sverige) inte alls kan förvänta sig en sådan ekonomisk utveckling. 
Detta blir intressant i relation till diskurser om ”problematiska stan-
nare”. Det finns en tydlig tendens inom såväl populärkultur som olika 
rapporter och policyer att beskriva rural maskulinitet som traditio-
nell, omställningsovillig, outbildad och macho – och som en motsats 
till en mer modern urban maskulinitet, t ex. i filmerna Jägarna (Faber 
et al., 2015; Forsberg & Stenbacka, 2013). Problemet formuleras i denna 
diskurs både som orsakat av att unga kvinnor lämnar rurala områden, 
och av att yngre män väljer att stanna kvar, men osynliggör såväl att 
unga kvinnor också kan välja att inte flytta, som de många olika moti-
ven som kan finnas för att stanna kvar för olika personer. Samtidigt 
behöver kvarboendet och de praktiska konsekvenser det får för de 
berörda individerna diskuteras. Faber et al., (2015) skriver till exempel 
att den fysiska mobiliteten också kan bli en social mobilitet, kanske en 
del i en klassresa, som kvinnor i högre utsträckning tar del av jämfört 
med män. De kvarboende kan även på detta sätt riskera att bli miss-
gynnade, av ett beteende som på övergripande policynivå ändå bör 
betraktas som positivt, om rurala områden ska fortsätta vara befol-
kade.
 En relaterad utmaning handlar om matchning av lokala arbetstillfäl-
len med de boende på platsen. Uppluckring av traditionella föreställ-
ningar om kvinnligt och manligt kodade yrken (se t  ex. Faber et  al., 
2015) blir då en viktig del. Kvinnor tenderar att lättare än män röra sig 
mellan olika yrken (Rauhut et  al., 2008) och könsmönster i fråga om 
föreställningar om vad som är ett passande jobb, verkar generellt svå-
rare att bryta för män än för kvinnor (Berglund et al., 2005). Samtidigt 
visar forskning (Johansson et al., 2005; Stenbacka et al., 2018) tenden-
ser till förändring i rurala områden, med exempelvis en större andel 
män i offentlig sektor. Detta är en intressant motbild till bilden av för-
ändringsovilliga machomän i rurala områden, och en angelägen fram-
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tidsfråga finns således i hur en förändring av föreställningar om arbete 
och kön skulle kunna gå till och vad som krävs i form av regionala för-
utsättningar. 
 De demografiska utmaningarna handlar sammanfattat om såväl 
flyttmönster som matchningar mellan personers kunskaper och intres-
sen, efterfrågan på kompetenser på den lokala arbetsmarknaden och 
att dessa utmaningar påverkar och påverkas av lokala könskontrakt. I 
följande avsnitt problematiseras de lösningar som lyfter fram ökad 
mobilitet i befolkningen för ökade arbetsmarknadsmöjligheter och 
matchning.

Genusperspektiv på regionförstoring 
En populär lösning för en större arbetsmarknad i regional policy är 
regionförstoring, vilket enligt Knutsson (2005) framför allt är ett nord-
iskt koncept, kopplat till de stora avstånden och den glesa befolknings-
strukturen som finns här. Konceptet innebär mer konkret att den 
lokala arbetsmarknadens geografiska område utökas genom utbygg-
nad av regionala transportsystem, med följd att människors möjlighe-
ter och skyldigheter att pendla över större avstånd ökar (Grunfelder 
et al., 2018). Tanken bakom större arbetsmarknadsregioner är att uppnå 
regional tillväxt utan att människor ska behöva flytta, och således ge 
regionen bättre förutsättningar att lösa regionala problem (Andersson 
et al., 2008; Gil Solá, 2013). Ökad pendling ses alltså som ett sätt att lösa 
såväl rurala områdens matchningsproblem och behov av specialist-
kompetens på arbetsmarknaden, som behov av allmän sysselsättning. 
Förutom att vara ett analytiskt begrepp som beskriver hur lokala 
arbetsmarknader vuxit ytmässigt, är regionförstoring enligt Friberg 
(2008) också ett begrepp som fångats upp av politiken och som kom-
mit att förknippas med framåtskridande. Konceptet behöver dock pro-
blematiseras utifrån ett genusperspektiv med frågor om vem som tjä-
nar på utvecklingen, vem som förväntas pendla, och vad detta skapar 
för utmaningar för familje- och privatliv. 
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 Dahl et al., (2003) visar t ex. att mäns löner ökar snabbare än kvin-
nors med en växande arbetsmarknadsregion, och därmed även skillna-
der i inkomst mellan kvinnor och män. Detta har att göra med att män 
statistiskt sett reser mer och längre för att arbeta, medan kvinnor i 
genomsnitt har närmare till sin arbetsplats. Dessa förhållanden gäller 
oavsett utbildningsnivå, även om utbildning spelar stor roll för om en 
person är beredd/tvingad till daglig pendling till sin arbetsplats (Fri-
berg, 2008). 
 Samtidigt visar Gil Solá (2016) att genuskontrakt på platsen och i 
hushållet påverkar de individuella utfallen och konsekvenserna av regi-
onförstoring. Det är alltså inte så enkelt som att säga att regionförsto-
ring generellt missgynnar kvinnor. Ett hushåll med ett redan jämställt 
genuskontrakt tenderar att hitta fler möjligheter och lösningar avse-
ende de olika parternas möjlighet att arbeta. Ett (hetero)hushåll med 
ett mer traditionellt genuskontrakt fastnar däremot lättare i tradi-
tionella lösningar med en långpendlande make, där kvinnan i hushål-
let får större ansvar för hem och familj och som därigenom blir mer 
fastlåst i den lokala arbetsmarknaden. För att uppnå högre grad av 
jämställdhet i arbetsresor krävs enligt Gil Solá (2016) således en förstå-
else för, och en vilja att lösa, problematiken inom familjen, men också 
möjliggörande strukturer i det omgivande samhället. I relation till 
detta resonemang blir forskningen om regionala genuskontrakt (t ex. 
Forsberg, 2001) än viktigare, då tanken om regionförstoring i vissa regi-
oner kan förstärka ojämlika könsmönster, medan det i andra inte 
behöver påverka dem, eller kanske till och med få positiva effekter för 
ekonomisk jämställdhet. Samtidigt är det viktigt att notera att region-
förstoring inte endast är en fråga om jämställdhet mellan kvinnor och 
män utan också handlar om livskvalitet i stort. Sandow (2011) visar till 
exempel att påfrestningarna kan bli stora både för den som pendlar 
och för den som får ta ett större ansvar för hem och barn, och att skils-
mässorisken är högre för samboende par med en pendlande part. 
Detta är alla faktorer som behöver vägas in och diskuteras i relation till 
att bo och leva i rurala områden.
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 Regionförstoring kan sammanfattningsvis erbjuda en möjlighet för 
kvarboende i rurala områden, även om forskning visar att pendling 
mellan olika urbana områden är mycket mer vanligt än pendling från 
rurala till urbana områden (Roto, 2012). Men för att det ska vara en 
hållbar lösning, såväl i urbana som rurala områden, behövs således en 
förståelse för både den könssegregerade arbetsmarknaden och tradi-
tionella könsmönster i fråga om omsorg och ansvar för hem och familj. 
Som ett komplement till regionförstoring och ökad pendling, behöver 
också lokala försörjningsstrategier uppmuntras, vilket diskuteras i föl-
jande avsnitt.

Genusperspektiv på  
rurala försörjningsstrategier

Med förändrade produktionsförhållanden i rurala områden kommer 
också nya försörjningsstrategier. Traditionellt rurala försörjningsstrate-
gier som handlat om arbete inom primär produktion såsom fiske och 
jordbruk, har med tiden förändrats till att för många istället bli en livs-
stil och filosofi, med den huvudsakliga inkomsten från andra områden 
(Forsberg & Stenbacka, 2013). Kvinnor som bedriver mindre lantbruk 
och produktion har ökat i Sverige, liksom olika turismverksamheter 
(Foghagen & Johansson, 2004). Det lokala småföretagandet blir på detta 
sätt en viktig försörjning och ett alternativ till pendling för arbete, inte 
sällan i småskaliga turismsatsningar. Turism har lyfts fram som en möj-
lighet att skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd i rurala områden 
(Saarinen, 2003) och som en lösning på de rurala områdenas försörj-
ningsproblem. Stora statliga och regionala summor har investerats i 
utveckling av turism runt om i Europa, särskilt i rurala och perifera regi-
oner. Samtidigt visar Johansson et al., (2005) att det finns en tydlig kritik 
mot regionala turismsatsningar för att huvudsakligen vara orienterade 
mot traditionellt manliga sysselsättningar som fiske och motoraktivite-
ter, medan områden som kvinnor satsat på som turismverksamheter 
fått minde uppmärksamhet och stöttning. Relaterat till detta lyfter t ex. 
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Oedl-Wieser (2016) fram betydelsen av nätverk för kvinnor i rurala 
områden som ett led i exempelvis attraktiv och hållbar landsbygd och 
ökat företagande bland kvinnor. Forskning visar dock att jämställdhets-
perspektiv i innovations-/entreprenörskapspolicyer ofta saknats eller 
inkluderats utan större kunskap eller engagemang i genus- och jäm-
ställdhetsfrågor (t ex. Alsos et al., 2013; Blom & Scholten, 2012; Lothe-
rington, 2005; Pettersson, 2007). Blom och Scholten (2012) lyfter exem-
pelvis fram att företagande kvinnor inte upplever att de uppmärksammas 
som viktiga aktörer för regional utveckling – men gärna tas i anspråk 
när goda exempel ska visas upp. Stöd för kvinnligt företagande i rurala 
områden har också tenderat att framställa kvinnor som i behov av stöd 
och i avsaknad av vad som krävs för att bli framgångsrika, snarare än 
drivkraftiga (Blom & Scholten, 2012; Lotherington, 2005; Pettersson, 
2007). Åtgärder har ofta handlat om att kvinnor ska slå sig in på manliga 
domäner (Friberg, 2008). Ett större grepp, inkluderat en genusanalys 
som också innefattar invandrade kvinnor och mäns arbeten och företa-
gande (se t ex. Júlíusdóttir et al., 2013; Webster, 2017), behövs således i 
regional policy kring försörjningsstrategier i rurala områden. 
 Relaterat till rurala försörjningsstrategier finns också frågan om den 
snabba omställning till distansarbete som skett de senaste åren. De 
satsningar på infrastruktur, som föreslås i policyer, inkluderat en digi-
tal infrastruktur, förväntas både möjliggöra distansarbete samt tillgo-
dose behov av samhällsservice i rurala områden. Samtidigt bör denna 
tanke inkludera förståelsen att samhället fortsatt är beroende av ett 
antal funktioner och service som inte kan lösas med distansarbete. 
Många traditionellt kvinnodominerade yrken inom service- och 
omsorgssektorn kräver närvaro på arbetsplatsen, liksom traditionellt 
manliga yrken inom transportsektorn. På detta område behövs både 
en medvetenhet och ökad kunskap om vilka typer av arbeten som möj-
liggör arbete på distans, och vilka som inte gör det, samt hur könskod-
ning av dessa arbeten ser ut i relation till var de är lokaliserade. 
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Avslutande diskussion
I denna avslutande diskussion kan inledningsvis konstateras att det 
redan finns både forskning och kunskap om regionala utvecklingsfrå-
gor utifrån ett genusperspektiv som skulle kunna stärka den regionala 
utvecklingspolitiken om de integrerades i såväl policy som i genomför-
andet av politiken. Policy och åtgärder som inte har genusperspektiv 
och analys kan få motsatta konsekvenser än de som önskats, även om 
intentionerna varit goda. Om regionen till exempel inte kan erbjuda 
arbetsmöjligheter för medföljande partner och tillfredsställande ser-
vice för fungerande familjelogistik finns risk att skapade arbeten leder 
till inpendling snarare än inflyttning. Och tvärtom kan tankar om regi-
onförstoring och en förväntan att arbetskraften ska pendla längre, leda 
till flyttbeslut eller ökad ojämställdhet, om det inte tas ett helhetsgrepp 
om konsekvenserna för individer och familjer. Här behöver också insat-
serna inkludera intersektionella perspektiv, då flyttmönster och livsval 
ser olika ut beroende på till exempel etnisk bakgrund, klass, ålder och 
familjesituation. 
 Ytterligare ett viktigt område för genusanalys är den många gånger 
ensidiga bilden av migration där kvinnors flytt för utbildning och kvali-
ficerat arbete och att män utan utbildning stannar kvar beskrivs som 
ett problem. Fokus behöver flyttas från att flyttare ses som ett problem 
till att se de som stannar kvar och de som flyttar in som en möjlighet. 
Detta inkluderar också en ökad förståelse för beslut att stanna eller 
flytta till rurala områden, vad det är som bidrar till detta livsval och 
vilka faktorer som kan underlätta kvarboende, utifrån ett genusper-
spektiv. Det är även viktigt att lyfta fram den ofta negativa framställ-
ningen av rurala områden kopplat till befolkningsminskningen. Här 
bör också städernas beroende av rurala områden diskuteras. Utifrån 
de likheter som finns mellan hur kvinnor och rurala områden fram-
ställs: som i behov av stöd snarare än drivkraftiga och bidragande till 
utveckling, skulle en analys av könade och geografiska maktordningar 
kunna fördjupas, för att få en förståelse av hur de påverkar både platser 
och människor.
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 Avslutningsvis återvänder jag till den inledande diskussionen om vik-
ten av att lyfta genus- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska länder-
nas regionala utvecklingspolitik för en tydlig kommunicering till regio-
nala aktörer (t  ex. Oedl-Wieser, 2016). Satsningar likt 1990-talets 
regionala resurscentrum visar att konkreta åtgärder går att driva ige-
nom från nationellt håll om viljan finns. Även med dagens decentralise-
rade modell där den nationella politiken har liten påverkan på hur jäm-
ställdhetsperspektivet integreras i praktisk verksamhet, har regeringen/
den nationella politiken en viktig roll att spela som pådrivande och upp-
följande aktör (se t ex. Krekula et al., 2019). Genom att på nationell nivå 
göra genusanalysen och utifrån den kommunicera vikten av jämställd-
hetsperspektiv i regional utveckling för en långsiktigt hållbar utveckling 
– inkluderande sociala perspektiv som att skapa platser för fungerande 
vardagsliv – ges såväl uppdrag, legitimitet och stöd kring centrala pro-
blemområden, till regionala aktörer för att prioritera och driva perspek-
tiven. Ett aktivt uppdrag med uppföljning gör att perspektiven inte kan 
ignoreras i det lokala genomförandet. En nationell strategi på området 
skulle också bidra till att sätta en gemensam problemformulering kring 
vilka perspektiv av genus och jämställdhet som regionerna behöver 
inkludera. På så sätt blir inte integreringen lika beroende av enskilda 
regionala aktörers kunskap eller position att driva förändring. 

Noter
1.  Jämställdhetsintegrering innebär enligt regeringen att ett jämställdhetsperspektiv 

ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och 

män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. 

2. För att tala om och beskriva de platser och regioner med tillhörande problematiker 

som kapitlet behandlar används huvudsakligen de breda begreppen urbana och 

rurala områden. Med urbana områden menas städer och deras omland, medan 

rurala områden är mer glest befolkade områden: glesbygd, landsbygd och mindre 

samhällen utan närhet till större urbana områden.

3. Genuskontrakt är idag ett väletablerat begrepp för att beskriv de konstruerade och 
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ömsesidiga föreställningar om manligt och kvinnligt som finns i varje samhälle och 

som reglerar förhållandena mellan könen. Begreppet myntades av historikern 

Yvonne Hirdmann i slutet av 1980-talet (se t ex. Hirdman, 1988).
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Inledning
Idag är en av de mest framträdande modellerna för regionalt utveck-
lingsarbete smart specialisering (ofta förkortat till S3). Denna modell 
pekar ut tre aspekter; smart som är att identifiera regionens styrkor, 
specialiserad som innebär att prioritera bland flera möjliga forsknings- 
och innovationsinvesteringar, och strategi som omfattar att definiera 
en vision för regional innovation. Det här innebär att modellen utgår 
från att strategier för regional utveckling behöver utformas utifrån 
regioners specifika villkor. Smart specialisering har beskrivits som det 
mest ambitiösa regionala innovationsprogrammet som någonsin lan-
serats i EU (Morgan, 2017) och dess införande har inneburit väsentliga 
förändringar för hur regional utvecklings- och tillväxtplanering genom-
förs. 
 Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att smart specialisering 
har skapats ur tidigare ideal för modeller för regionala innovationssys-

Smart specialisering
M. Dahlström & B. Hermelin

Regioner och regional utveckling
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tem (Hassink & Gong, 2019) som bygger på samverkan mellan olika 
aktörer. En av de mest framträdande modellerna för regionala innova-
tionssystem har varit triple helix som innebär samverkan mellan myn-
digheter, företag och industri samt forskningsaktörer. Smart speciali-
sering uppmärksammar även vikten av att inkludera fler samhällsaktö-
rer t.ex. civilsamhället för att bidra till ett mer hållbart samhälle (Foray 
et al., 2012).
 Smart specialisering förstärker förväntningarna på den politiska 
sektorn – i det här fallet regionerna – att ta initiativ och att vara aktiv 
partner för att utveckla och implementera innovationspolicy (Morgan 
& Marques, 2019). I det här kapitlet diskuterar vi hur regionen som en 
politisk-administrativ aktör genomför det uppdrag som man har tillde-
lats som regionalt utvecklingsansvarig (RUA). Det innebär att man för-
väntas leda arbetet med regionala forsknings- och innovationsstrate-
gier för smart specialisering, så kallade RIS3. Sådana strategier har 
blivit ett krav för att få tillgång till EU-medel till stöd för forskning och 
innovation och de påverkar hur insatser styrs till specifika områden. 
Att leda arbetet med RIS3 omfattar att organisera för samverkan och 
partnerskap och på så sätt facilitera att kunskap och perspektiv från 
olika sektorer och organisationer kan integreras och nyttiggöras för att 
upptäcka vad som är regionens relevanta specialiseringar (Foray, 2014). 
RIS3 ska arbetas fram i riktning mot Europa 2020-strategins priorite-
ringar och mål om att styra EU ur den djupa ekonomiska krisen som 
uppstod i slutet av 00-talet. 
 Fortsättningen av det här kapitlet är indelat i tre avsnitt. Följande 
avsnitt ger en bakgrund till smart specialisering. Därefter följer empi-
riska beskrivningar av arbetet med smart specialisering i två regioner i 
Sverige; Värmland och Östergötland. Vi fokuserar särskilt på regionens 
roll att leda arbetet och på hur samverkan har skett dels inom regio-
nerna och dels i relation med olika geografiska nivåer (Sotarauta, 
2018). Regionen betyder således här den politisk-administrativa organi-
sationen. I det sista avsnittet reflekterar vi över den inledande perio-
den med smart specialisering och lyfter några viktiga aspekter för 
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nästa generations smart specialisering som kallas S4 i programperio-
den 2021–2027. Det här kapitlet riktar fokus på hur planering och orga-
nisering sker för att driva arbetet med smart specialisering vilket inne-
bär att vi inte för fördjupade resonemang om hur specialiseringarna 
påverkar den fortsatta regionala utvecklingen.

Bakgrund 
 – smart specialisering som modell och process 

En central utgångspunkt för att förstå sammanhanget för implemente-
ringen av smart specialisering i de två empiriska fallen med Värmland 
och Östergötland är att den svenska regionalpolitiken sedan 1995 sker 
inom ramen för EU:s regionalpolitik (Lundmark, 2019). Eftersom fokus 
i detta kapitel är smart specialisering som introducerades med EU:s 
programperiod för 2014–2020 baserat på ”Europa 2020 – En strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla” kommer avsnittet i huvudsak att 
behandla denna tidsperiod (Europeiska Kommissionen, 2010). 
 Smart specialisering är en modell som är kopplad till EU:s struktur-
fonder som utgör de finansiella medlen genom vilka EU:s strategiska 
mål ska uppnås. Fonderna samordnas inom EU:s sammanhållningspo-
litik som ska minska ekonomiska och sociala klyftor mellan länder och 
regioner samt stimulera tillväxt i alla regioner. Dessa fonder utgör 
drygt 1/3 av EU:s totala budget. Av de fem strukturfonderna är den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) central för den regio-
nala utvecklingspolitiken med en budget på knappt 200 miljarder Euro 
mellan 2014 och 2020 (Europeiska kommissionen och Europeiska 
investeringsbanken, 2015). Inom denna fond finns olika insatsområ-
den, varav Insatsområde 1 Att stärka forskning, teknisk utveckling och 
innovation är direkt kopplad till smart specialisering. För program-
perioden 2014–2020 bidrog EU med 229 miljoner Euro till Sverige för 
detta insatsområde. Detta belopp växlades upp med 240 miljoner Euro 
av svenska staten (EU-kommissionen websida). Till detta kommer 
ytterligare medel i form av medfinansiering i de konkreta projekten. 
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Arbetet med smart specialisering är alltså centralt genom att det leder 
till betydande finansieringsmöjligheter för regionerna.
 För strukturfonderna finns det i Sverige åtta regionala strukturfonds-
program på så kallad NUTS2-nivå. NUTS-indelningen är ett hierarkiskt 
geografiskt indelningssystem i administrativa regioner som används i 
EU (Paasi & Metzger, 2017). NUTS2 är regioner inom länder och för 
Sverige omfattar NUTS2 flera län. NUTS3-nivån motsvaras av enskilda 
län ( figur 1). Respektive region på NUTS3-nivån beslutar om struktur-
fondsprogrammen på NUTS2-nivån. Därefter fattar regeringen beslut 
om programmen som sänds till EU kommissionen för godkännande1. 
Det här innebär en komplex struktur för styrning och beslutsfattande 
(Riksrevisionen, 2020). Det innebär även att mellanregional samverkan 
mellan NUTS3-regioner är centralt för arbetet med smart specialise-
ring (Ramböll, 2018) och olika samverkansstrukturer har skapats som 
bidragit till lärande såsom Reglabs2 lärprojekt i början av programperi-
oden (Paulsson, 2019). Det är emellertid på NUTS3-nivån som ansvaret 
för regional utveckling ligger. Sedan de politiskt-administrativa regio-
nerna har bildats (Hermelin, 2018) är det dessa organisationer som är 
de regionala utvecklingsansvariga (RUA). 
 EU-medlen från ERUF tilldelas NUTS2-regioner genom en regional-
politisk omfördelning för att gynna regioner med sämre utvecklings-
förutsättningar, t ex långa avstånd till marknader och låg befolknings-
täthet. De NUTS2-regioner som berörs i kapitlets empiriska avsnitt har 
för perioden 2014–2020 från EU tilldelats 43 Euro (Östra Mellansverige) 
respektive 175 Euro (Norra Mellansverige) per capita (Lundmark, 2019). 
Vidare förutsätter tillgång till strukturfondsmedel motfinansiering 
genom regionala och lokala partners. Till detta nyttjas bland annat så 
kallade 1:1-medel som är statliga medel fördelade till regionerna för att 
finansiera deras utvecklingsansvar. 

3
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Att leda regionalt utvecklingsarbete inom  
modellen för smart specialisering

I det följande fördjupar vi diskussionen om hur regionen som en poli-
tisk-administrativ aktör genomför det uppdrag man har tilldelats som 
RUA, det vill säga att man förväntas leda arbetet med regionala forsk-
nings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3). Detta 
innebär att leda för samverkan. Modellen för hur strategiarbetet ska 
ske omfattar sex steg: analys, styrning, vision, prioritering, policymix och 
utvärdering. Stegen för arbetet med smart specialisering går in i varan-
dra, och arbetet är inte avslutat när det finns en antagen strategi, utan 
det är en ständigt pågående process genom vilken strategin genomförs 
och revideras. I diskussionen lyfter vi också tre utmaningar med arbe-
tet med smart specialisering.
 Genom samverkan och den kollektiva processen som genomföran-
det av smart specialisering innebär kan en gemensam bild av ideal och 
visioner skapas. Dessa visioner blir viktiga element som i sin tur påver-
kar aktörers prioriteringar (Hassink et  al., 2019). Gemensamma visio-
ner för specialiseringar ”smittar av sig” till andra typer av policydrivna 
program och insatser och på så sätt innebär implementering av smart 
specialisering en process som i sin tur påverkar framtida regionala 
utvecklingsstrategier (Benner, 2019).
 En central komponent i smart specialisering är momentet för priori-
tering inom den entreprenöriella upptäckarprocessen (EDP) genom vil-
ken specialiseringar ska definieras (Hassink & Gong, 2019). I detta 
moment ska de olika aktörerna tillsammans identifiera vilka strate-
giska områden som ska ingå i RIS3. Dessa specialiseringar är ofta sek-
torsövergripande (och kallas domäner) vilket innebär att aktörer med 
olika tillhörigheter och profiler är involverade för att tillsammans skapa 
innovationer. EDP eftersträvar att uppnå en inkluderande arbetsmetod 
som omfattar olika organisationer och sektorer (Kopczynska & Ferreira, 
2020). En utvärdering av implementeringen av smart specialisering i 
Sverige konstaterar att regionerna lägger stor vikt vid att sträva efter att 
organisera ett inkluderande arbetssätt (Paulsson, 2019). 
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 Policymix, som utgör ett steg för smart specialisering, betyder att 
olika policy-instrument kombineras och samordnas för respektive pri-
oritering som stöd för implementering. Omfattningen av policy-instru-
ment som kan användas är stor och kan sorteras till olika policy-mål 
som kompetensförsörjning, tillgång till investeringskapital, att öka 
företagens innovationsförmåga, att stärka kopplingarna i innovations-
system, stärka efterfrågan och att skapa goda institutionella förhållan-
den (Nauwelaers et al., 2014). 
 Forskningsstudier om smart specialisering med fokus på hur regio-
nen blir processledare har fördjupat kunskapen om hur den politiska 
sektorn blir ledare för utveckling tillsammans med aktörer inom den 
privata sektorn och civilsamhället, och har även lyft fram utmaningar 
med detta uppdrag (Sotarauta, 2018). För det första har utmaningarna 
sin grund i att olika parter som kan ha både gemensamma och olika 
intressen blir involverade. Samverkansprocessen ställer krav på de 
involverade parterna som behöver förstå varandras olikheter vad gäller 
styrlogiker och intressen (Hassink & Gong, 2019). Svårigheter med att 
skapa konstruktiv samverkan som leder till relevanta specialiseringar 
kan uppstå som effekter av aktörernas motstånd mot samarbete, for-
mella hinder, brist på etablerade strukturer för samarbete i regionen 
och även på grund av kapacitetsbrist hos partners (Sotarauta, 2018; 
Kopczynska & Ferreira, 2020). Även om regionerna har erfarenhet av 
att leda samverkan från tidigare strategiutvecklingsarbete tillkommer 
för smart specialisering ett starkare fokus på att inkludera fler aktörer 
såsom exempelvis civilsamhällesorganisationer, något som visat sig 
svårt inte minst i regioner med starka triple helix-samarbeten (Grun-
del & Dahlström, 2016).
  Till denna utmaning hör också frågor om regional kapacitet för 
smart specialisering. I ett europeiskt perspektiv har de flesta svenska 
regioner en liten befolkning, vilket i allmänhet också innebär ett tun-
nare innovationssystem med färre aktörer. Inte minst varierar kapaci-
teten hos regionerna själva när det gäller att axla deras roll i smart spe-
cialisering. De geografiskt glesare regionerna kan ibland kompensera 
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bristande mångfald och bredd beträffande regionala aktörer med ett 
väl utvecklat nätverk med geografisk räckvidd och tillit mellan de 
lokalt befintliga nyckelaktörerna (Paulsson, 2019). En utvärdering av 
ERUF:s Insatsområde 1, som smart specialisering är kopplad till, iden-
tifierade att lärosäten är särskilt relevanta som aktiva partners i regio-
ner utanför storstadsregionerna och som omfattar Värmland och Öst-
ergötland som är det här kapitlets fördjupningar (Tillväxtverket, 2017). 
 Den andra utmaningen för arbetet med smart specialisering handlar 
om att EU:s vägledning utgår från en bred förståelse för vad innova-
tioner innebär. Det omfattar tekniska innovationer, innovationer av 
affärsmodeller och sociala innovationer, samt att strategierna ska 
bidra till att lösa breda samhällsutmaningar kopplade till hållbar 
utveckling (Foray et al., 2012). I kontrast till detta har översikter över 
EU-regionernas specialiseringar visat tendenser mot att innovation 
ofta associeras med den mer traditionella betoningen på tekniska lös-
ningar (Kopczynska & Ferreira, 2020), något som riskerar att speciali-
seringar blir smalare än vad som är motiverat utifrån det inkluderande 
innovationsperspektivet som modellen för smart specialisering 
representerar (Sörvik et al., 2019).
 För det tredje finns det en inbyggd utmaning i att smart specialise-
ring ska utgå från regionala styrkor. Sådana har i allmänhet en lång tra-
dition som kan ha skapat dominerande aktörer och inlåsningar. Samti-
digt ska smart specialisering också fånga upp nya, innovativa 
styrkeområden med potential att utvecklas och växa. Här krävs alltså 
en öppenhet och förmåga att balansera etablerade styrkeområden med 
vedertagna starka aktörer och nyare innovationsområden. 

Den regionala implementeringen av smart 
specialisering – två exempel

Med bakgrund i diskussionen om modellen för smart specialisering 
övergår vi nu till att beskriva implementeringen av denna med utgångs-
punkt i två regioner i Sverige. Dessa regioner, som är Värmland och 
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Östergötland, beslutade i jämförelse med andra svenska regioner om 
sina strategier förhållandevis tidigt, 2015 respektive 2014 (Paulsson, 
2019). De representerar därmed två regioner som har jämförelsevis 
lång erfarenhet av att arbeta med regional utveckling enligt modellen 
för smart specialisering. Beskrivningarna av arbetet med smart specia-
lisering i Värmland och Östergötland är sammanfattningar av omfat-
tande processer i flera steg, med många samverkanspartners. Våra 
huvudkällor är dels återkommande samtal med processledare och 
andra respondenter vid respektive region och dels arbetsmaterial och 
dokumentation från de två regionerna3.
 Det är regionernas roll som RUA, dvs. hur man leder processen för 
smart specialisering, som är fokus för beskrivningarna. Rollen innebär 
att man behöver vara initiativtagare, sammankallande och facilitator 
för samverkansprocesserna. RUAs ledarroll omfattar att driva den 
entreprenöriella upptäckarprocessen (EDP) som utgör ett huvudmo-
ment för att arbeta fram RIS3. 

Värmland 
Region Värmland har i sin strategi för smart specialisering pekat ut 
fem specialiseringar (figur 2). Högst prioritering har Skoglig bioeko-
nomi, följt av specialiseringarna Digitalisering av välfärdstjänster samt 
Avancerad tillverkning och komplexa system. I tredje prioriteringsord-
ning följer Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser 
samt Systemlösningar med solel. Vidare har man två genomgående 
processer som är Värdeskapande tjänster och Genusutveckling (Region 
Värmland, 2021). För sina specialiseringar har man också tagit avstamp 
i de samhällsutmaningar som nämns i EU-programmet Horizon med 
ambitionen att inte enbart bidra till tillväxt utan även till utvecklingen 
i ett bredare samhällsperspektiv. Dessa samhällsutmaningar spänner 
över teman som hälsa, social inkludering, miljö och klimat med mera 
(Region Värmland, 2015b).
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Vad är regionens roll och hur har samverkan skett? Region Värm-
land har haft en samordnande och pådrivande roll beträffande framta-
gandet och realiserandet av RIS3. Man lyfter själva att detta har innebu-
rit att leda och utveckla samverkan, att bidra till diskussioner rörande 
strategiutveckling och att vara den aktör som står för ett helhetsper-
spektiv på utvecklingen. Regionen pekar också på att det har varit vik-
tigt med avsatta resurser för arbetet inte minst för att leda kunskapsut-
veckling och kunskapsöverföring. Man har identifierat att ledarskapet 
kräver kapacitet att vara inlyssnande och mobiliserande samt betonar 
att det varit betydelsefullt att det finns bred politisk förankring för arbe-
tet med smart specialisering i regionen. Regionen är också en bety-
dande finansiär av smart specialiseringsprojekt. Under perioden 2015–
2020 bidrog regionen med 15 % av de sammanlagt 1,23 miljarder kronor 
som sådana projekt omfattade (Region Värmland, 2021). 
 En mängd aktörer har varit involverade i arbetet med smart speciali-

Skoglig
bioekonomi

Digitaliseringa av 
välfärdstjänster

Avancerad tillverkning 
och komplexa system

Naturen, kulturen och platsens 
digitaliserade upplevelser 

Systemlösningar 
med solel

FORSKNINGMARKNAD

SAMHÄLLS-
UTMANINGAR    

NÄRINGSLIV

PRIORITERING

Figur 2. Specialiseringar i Värmland. Källa: Region Värmland.
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sering. Det har varit centralt för arbetet att vidareutveckla existerande 
samverkansstrukturer, att bygga nya nätverk och finna former för sam-
verkan mellan olika typer av aktörer inom näringslivet, universitet och 
forskningsinstitut samt olika delar av den offentliga sektorn. Region 
Värmland har sedan lång tid tillbaka samarbetat med regionala kluster-
organisationer och det fanns en klusterstrategi från 2012 att bygga vidare 
på. Karlstads universitet har en lång historia av samverkan med olika 
aktörer i det omgivande samhället som är ovanligt omfattande i förhåll-
ande till lärosätets storlek (Högskoleverket, 2012). Region Värmland och 
Karlstads universitet har sedan de 2005 deltog i ett OECD-projekt om 
universitet och den högre utbildningens roll för regional utveckling, eta-
blerat ett strategiskt forsknings- och innovationssamarbete med omfat-
tande finansiering. Genom detta har Karlstads universitet spelat en 
betydelsefull roll för arbetet med smart specialisering, i synnerhet kana-
liserat genom Akademin för smart specialisering (2016–2021) som är det 
tredje samverkansavtalet (OECD, 2020). Parterna har allokerat 50 miljo-
ner kronor var i avtalet vilket bland annat har lett till att forskningen vid 
universitetet har stärkts inom specialiseringarna, samt att forsknings-
samverkan har utvecklats mellan akademi, forskningsinstitut, företag 
och offentliga aktörer såväl i regionen som nationellt och internationellt. 
Samverkan har till delar formaliserats genom samarbetsavtal; bland 
annat med Karlstads universitet, forskningsinstitutet RISE, och Karlstad 
Innovation Park.
 Några av de värmländska kommunerna har varit starkt engagerade 
en längre period, och fler kommuner har anslutit sig till arbetet med 
smart specialisering efter hand. Geografiskt har aktiviteterna kopplade 
till smart specialisering varit spridda och det har genomförts aktivite-
ter i samtliga kommuner i länet (Region Värmland, 2021). Specialise-
ringarna har en geografisk spridning exempelvis genom hur de involve-
rar företag i olika delar av länet, men också andra aktörer såsom inom 
Skoglig bioekonomi och Avancerad tillverkning. Även inom specialise-
ringen Platsens digitaliserade upplevelser finns en stor geografisk bredd. 
Testbäddarna4 inom olika specialiseringar har geografisk spridning 
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som omfattar Sysslebäck, Arvika, Bäckhammar, Sunne, Säffle och Karl-
stad. De har olika former av ägarskap; privata företag, RISE, kommuner 
och Karlstads universitet. Testbäddarna samarbetar också sinsemellan 
och har utvecklats till mötesplatser mellan företag och forskare.
 Klusterorganisationerna har varit pådrivande för arbetet med smart 
specialisering, bland annat genom konkreta projekt med utgångspunkt 
i företagens behov, men även beträffande samverkan mellan forskning 
och företagande, med offentlig verksamhet och i några fall även med 
civilsamhället. De har genomfört olika aktiviteter exempelvis med 
fokus på företagens förmåga att stärka sin konkurrenskraft och innova-
tion. Klustren har haft uppdraget att både bidra till en gynnsam utveck-
ling för företagen och till att skapa en bredare samhällsnytta. 
 För de flesta enskilda företag sker samverkan huvudsakligen i pro-
jektform och insikten om att vara en del av smart specialisering är 
underordnad. Konkreta exempel på den här typen av projektdriven 
samverkan är de två Vinnväxtinitiativ som finns i Värmland, där det 
ena Paper Province 2.0 kopplat till Skoglig bioekonomi föregick strate-
gin, och det andra Digital Well Arena kopplat till Digitalisering av väl-
färdstjänster startade 2019. Vinnväxt är en Vinnova-tävling för att 
främja hållbar tillväxt i regioner genom 10-årig medfinansiering. Vin-
nare består av triple-helix partnerskap som kraftsamlar för bred inno-
vation som ska stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. 
 Vid den tidsperiod som detta kapitel färdigställs har Värmlands 
forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 
2022–2028 beslutats i regionala utvecklingsnämnden och gått ut på 
remiss. Strategin är av S4-karaktär med de fem något uppdaterade tidi-
gare specialiseringarna, samt två nya. Denna process involverade över 
250 personer från en mängd aktörer.

Hur har arbetet med smart specialisering formats genom olika 
geografiska nivåer? Ytterligare en aspekt till gagn för arbetet med 
smart specialisering som betonas av värmländska respondenter är att 
man som aktör har möjlighet att bidra till och dra nytta av mellanregi-



133

M. Dahlström & B. Hermelin / Smart specialisering

onal samordning liksom av andra nationella och internationella sam-
arbeten. Samverkan inom NUTS2-regionen Norra Mellansverige med 
Värmland, Dalarna och Gävleborgs län har haft stor betydelse och har 
syftat till att hitta synergier och konkreta samarbetsmöjligheter. Det 
bedöms som viktigt för att skapa en kritisk massa av aktörer och insat-
ser, men även för att genomföra analyser, policyutveckling och uppfölj-
ning. Inom Norra Mellansverige har en gemensam strategi för industri-
ell omvandling arbetats fram och antagits under 2020. 
 Region Värmland (2021) lyfter också fram ett bredare nationellt och 
internationellt samarbete inom smart specialiseringsarbetet. En viktig 
inomorganisatorisk internationell dimension är regionens Brysselkon-
tor som har ett specifikt uppdrag i förhållande till smart specialisering, 
och som möjliggör kontinuerlig bevakning och interaktion med aktö-
rer inom det centrala EU-systemet. I förhållande till EU-systemet kan 
också nämnas att regionen har deltagit i EU-kommissionens pilotpro-
jekt för regioner som befinner sig i industriell omvandling. 

Östergötland
I Östergötland antogs RIS3 år 2014 och här kallas specialiseringarna för 
styrkeområden. De är fem till antalet och har följande benämningar: 
Visualisering, simulering och bildanalys; Miljönytta som affär; Smarta, 
säkra och uppkopplade produkter och system; Effektiv logistik; samt Avan-
cerade material (ESBR, uå). Figur 3 samlar omslagsbilden för nyligen 
antagna färdplaner för respektive styrkeområde och som gäller för perio-
den 2021 till 2024 (Region Östergötland, 2021). Ett viktigt motiv till att ta 
fram de här färdplanerna var att säkra kopplingen till strukturfondspro-
grammet (NUTS2). Genom dessa färdplaner adresseras breda samhälls-
utmaningar och de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. 

Vad är regionens roll och hur har samverkan skett? Betydelsen av 
samverkanskonstellationen East Sweden Business Region (ESBR) för 
RIS3 i Östergötland lyfts fram. Denna organisation samordnas och 
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drivs av Region Östergötland och presenteras enligt följande på regio-
nens hemsida: 

I Östergötland samarbetar de offentliga aktörer som arbetar med till-
växt i en gemensam regional plattform, East Sweden Business Region 
(ESBR). I plattformen, som koordineras av Region Östergötland, ingår 
ett 45-tal företagsfrämjande organisationer däribland länets 13 kommu-
ner, Linköpings universitet, science parks och kluster, företagsinkuba-
torn LEAD, Nyföretagarcentrum och Almi Företagspartner. Näringsli-
vet representeras genom Östsvenska handelskammaren, Företagarna 
och Skill.

Respondenter för Region Östergötland beskriver att ESBR utgör en 
struktur för att samordna arbetet genom hela processen från de inle-
dande regionala diskussionerna till det kontinuerliga arbetet med 
implementering av smart specialisering. I en extern utvärdering 
bedöms att denna plattform faciliterar dialoger som bidrar till att 
ömsesidig förståelse utvecklas vilket gynnar samverkan inom det regi-
onala innovationsstödsystemet (Apel, 2020). 
 Samverkan med universiteten är en viktig faktor för smart speciali-
sering med sitt fokus på forskning och innovation för att ta fram ny 
kunskap. I en utvärdering lyfts dock fram att formerna för detta kan 
förstärkas och att det finns utrymme för mer strukturerad medverkan 
av representanter från akademin inom styrkeområdena (Apel, 2020). 
Arbetet med Linköpings universitet beskrivs ha vuxit fram organiskt, 
för vilket ledande forskare inom de olika styrkeområdena haft viktiga 
roller. Vidare finns det ett övergripande avtal mellan regionen och Lin-
köpings universitet för frågor om regional utveckling. Utvärderare 
noterar att ett starkare regionalt ledarskap av RIS3 bör sträva efter att 
involvera alla kommunerna och deras näringslivsenheter i högre grad 
än vad som hittills skett (Apel, 2020). Genom Region Östergötland har 
man följaktligen organiserat riktade arbetsinsatser för att involvera 
aktörer från regionens olika kommuner.
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 Varje specialisering har en utsedd ansvarig strateg och en koordi-
nator. Den strategiska funktionen bemannas av tjänstepersoner vid 
Region Östergötland, medan koordinatorerna är personer från mer 
operativa verksamheter. Dessa är teknikparker, kommunalt fastig-

Figur 3. Färdplaner från 2021 för Region Östergötlands styrkeområden. (Region 
Östergötland, 2021). 
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hetsbolag, cleantech-nätverk samt nätverk för gröna näringar. 
Genom koordinatorerna erbjuds olika mötesplatser inom respektive 
specialisering. Koordinatorerna verkar nära företagen och aktiviteter 
handlar i hög grad om att skapa kontakter och att matcha ihop olika 
personer. 
 De olika styrkeområdena har utvecklats olika och enligt en extern 
utvärdering beror olikheterna på vilken finansiering och vilka projekt 
som finns och även på vem som är operativt ansvarig. Ett av styrkeom-
rådena är kopplat till långsiktig finansiering genom Vinnväxtsatsning 
via Vinnova (som beskrevs i avsnittet om Värmland). Detta gäller om-
rådet Visualisering, simulering och bildanalys via det regionala initiati-
vet Visual Sweden. Linköpings universitet, Region Östergötland och ett 
50-tal företag var inblandade i den ansökan till Vinnova.
 En likhet för arbetet inom de olika styrkeområdena ligger i att kun-
skapen om den övergripande strukturen minskar ju längre ner i ”hie-
rarkin” man kommer. Företagen kopplar i allmänhet till de nätverk och 
aktiviteter de deltar i, såsom Cleantech Östergötland (inom Affärsmo-
deller och arenor för hållbara system), Logistikklustret och Logistikia 
(inom Effektiv logistik), Innovative Materials Arena (inom Avancerade 
material), och Visual Sweden (inom Visualisering, simulering och bild-
analys) och har mindre engagemang för den övergripande strukturen 
för styrkeområden och RIS3 (Apel, 2020).
 Den övergripande organiseringen av arbetet med smart specialise-
ring är något som främst involverar strategerna från regionen och 
koordinatorer som representerar olika plattformar. Dessa personer 
möts inom ett forum som leds av Region Östergötland. Det är här man 
arbetar med helheten. Till detta tillkommer regionens roll som finan-
siär via de medel man tilldelats från staten för sitt regionala utveck-
lingsansvar. Strategerna med stöd av koordinatorerna har arbetat fram 
ovannämnda färdplaner för respektive styrkeområde, som gäller från 
2021. Färdplanerna arbetades fram utifrån möten som sammantaget 
omfattade ett hundratal personer.
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Hur har arbetet med smart specialisering formats genom olika 
geografiska nivåer? Relationerna mellan NUTS2 och NUTS3 har varit 
avgörande för hur RIS3 har utformats för Östergötland. NUTS2-regio-
nen Östra Mellansverige består av Uppsala, Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands och Östergötlands län. I de nyligen antagna färdpla-
nerna betonas samarbetet inom Östra Mellansverige. 
 Även nationella stöd för innovation skapar möjligheter att finansiera 
regionala innovationssatsningar. Här utgör Vinnovas stöd för jord-
bruksutveckling i Östergötland genom Vinnväxt för Agtech 2030 ett 
exempel. Det har fokus på livsmedelsförsörjning vilket inte är framskri-
vet inom de rådande styrkeområdena för Östergötland. Det skapar 
däremot möjligheter att stärka regionens position inom Hållbar livs-
medelsförsörjning som är utpekat område för Östra Mellansverige inför 
programperioden 2021–2027. Agtech innefattar samverkan med univer-
sitet utanför regionen, nämligen med Sveriges lantbruksuniversitet. 
Det här är ett exempel som illustrerar hur grunden för nya specialise-
ringar kan växa fram i växelverkan mellan regional samverkan och 
finansieringsmöjligheter från högre politiska skalnivåer. 
 Vidare är regionens internationella enhet med kontor i Bryssel ett 
stöd för finansieringsmöjligheter genom EU och för att stärka interna-
tionella samarbeten. Detta stödjer regionens delaktighet i och känne-
dom om diskussioner om framtida strategier innan dessa dokumente-
ras i formellt beslutade program.

Likheter och skillnader mellan Värmland och Östergötlands 
arbete för smart specialisering

Det finns likheter mellan Värmland och Östergötland beträffande hur 
de regionala processerna sker för smart specialisering och för hur kom-
munikation och samordning sker mellan geografiska nivåer. Båda regio-
nernas Vinnväxt-initiativ illustrerar hur samverkan mellan triple helix-
aktörer över tid kan fördjupas och utvecklas till regionala kraftsamlingar 
som vinner Vinnova-finansiering i konkurrens.
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 Vad gäller skillnader som framträder mellan Värmland och Östergöt-
land är det viktigt att understryka att beskrivningarna ovan är kvalita-
tiva och utgår från olika sammansättningar av empiriskt material. Med 
detta sagt menar vi att några kontraster ändå framstår som tydliga. 
Strukturen för samverkan varierar mellan regionerna. Detta kan för-
stås utifrån att samverkansstrukturer utvecklas över tid i stigberoende 
för hur konstellationer av samverkanspartners etableras regionalt. 
Klusterorganisationerna i Värmland, som är viktiga nyckelaktörer i 
RIS3, har som nämnts ovan varit involverade i olika samverkanskon-
stellationer även innan smart specialiseringsarbetet påbörjades. 
Respondenter och utvärderare av arbetet i Region Östergötland fram-
håller att ESBR har en nyckelroll. Denna organisation beskrivs vara en 
regional plattform som samlar de offentliga aktörerna som arbetar 
med tillväxt. Den har en historia sedan omkring 25 år med tidigare ini-
tiativ för tillväxtfrågor. 
 Smart specialisering är en regional forsknings- och innovationsstra-
tegi och gör därmed universiteten och forskningsinstituten till värde-
fulla partners. Vårt empiriska material beskriver att Karlstad universi-
tet är mer strukturellt involverad i arbetet med smart specialisering 
jämfört med Linköpings universitet. Tidsaspekten och stigberoendet 
syns även här. 

Avslutande diskussion och framåtblick
Avslutningsvis kan vi knyta tillbaka till de tre utmaningarna med smart 
specialisering som diskuterades inledningsvis. För att börja med hur 
detta är en modell med avancerade krav på samverkan kan vi följa hur 
de studerade regionerna succesivt söker sig fram och reviderar struk-
turer och arbetssätt för detta. Vi har beskrivit hur regionerna genom 
självreflektioner och utvärderingar arbetar mot ständiga förbättringar 
för att kunna leda en uthållig samverkansprocess med aktörer med 
skilda perspektiv och referensramar. 
 Vad gäller utmaningen om att bidra till att lösa breda samhällsutma-
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ningar och inte enbart vara fokuserade på tekniska innovationer kan vi 
se att sådana innovationer är framträdande i båda regionerna. Det 
framstår emellertid som tydligt att det inte utesluter även andra for-
mer för innovation. I Värmland finns exempelvis en specialisering med 
fokus på teknik i samhällets tjänst och ett horisontellt fokus på genus-
utveckling. I Östergötland är affärsmodeller tydligt framskrivet inom 
Miljönytta som affär. 
 Den tredje utmaningen handlar om balansen mellan etablerade spe-
cialiseringar och att skapa nya. Smart specialisering innebär att göra 
prioriteringar. Blir man inte involverad i en specialisering får man till-
gång till färre resurser vilket kan motivera starka aktörer med mer 
makt (ofta inom etablerade styrkeområden) att ta plats och att andra 
aktörer med mindre genomslag kan marginaliseras i processerna. För 
de studerade regionerna kan vi tydligt se att specialiseringarna dels 
representerar starka institutioner och företag i regionen och dels eta-
blering av nya domäner. Arbetet sker i balans mellan inomregional 
samverkan och bredare nätverk, såväl inom NUTS2 som nationellt och 
internationellt. Eftersom företagen och organisationerna inom specia-
liseringarna ingår i internationella nätverk är det tydligt hur arbetet 
utvecklas genom relationer som sträcker sig långt utanför de politiskt 
administrativa gränserna för respektive region. 
 Utvecklingen av arbetet med smart specialisering innebär att arbeta 
med både implementeringar av ingångna överenskommelser och att 
ha blicken framåt mot EU:s programperiod 2021–2027. Under 2021 
pågår i båda regionerna ett omfattande arbete med fördjupning och 
revidering av RIS3. Helt enligt modellen har analyser av det regionala 
näringslivet genomförts som underlag till EDP-arbetet med att identi-
fiera specialiseringar för den uppdaterade versionen av RIS3. Detta 
arbete sker i sammanhanget av en ny regional utvecklingspolitik på 
EU-nivå som utgår ifrån EU:s nya tillväxtstrategi Den europeiska gröna 
given (Europeiska kommissionen, 2019). Den ligger till grund för hela 
programsystemet för EU:s strukturfonder för perioden 2021–2027, den 
nya nationella strategin för regional utveckling (Regeringskansliet, 
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2021) och de nya regionala strukturfondsprogrammen som under 
2022 kommer att godkännas av EU-kommissionen. Den europeiska 
gröna given har särskilt fokus på en grön och digital omställning och 
är en plan för omställning av hela samhället och EU:s ekonomi. Det 
övergripande målet är att EU ska vara klimatneutralt senast 2050. I 
linje med detta sker även en uppdatering av smart specialisering till 
S4, där det fjärde ”S-et” står för ”sustainability”. S4 betyder därmed att 
forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering ska 
inkludera en tydlig dimension av såväl ekonomisk och ekologisk som 
social hållbarhet. 
 Sedan 2021 är det ett krav att regioner har en smart specialiserings-
strategi för att få tillgång till delar av EU:s strukturfondsmedel. Det är 
dock inte krav på fullt utvecklade S4-strategier. Båda regionerna har 
sedan tidigare haft den här inriktningen på sina strategier varför 
denna vidareutveckling till en ny generation av politik inte innebär 
något helt nytt för regionerna. 

Noter
1. Samtliga program finns på Tillväxtverkets hemsida.

2. Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Det är en medlemsorganisa-

tion som består av samtliga svenska regioner, Vinnova, SKR och Tillväxtverket 

(www.reglab.se).

3. Region Värmland (2015a, 2015b), Region Värmland (2021), ESBR (uå), Apel (2020). 

Det bör även framhållas att Margareta Dahlström i egenskap av forskare vid Karl-

stads universitet har deltagit i en mängd samverkansaktiviteter inom det regionala 

innovationssystemet i Värmland sedan 2011 inklusive i arbetet med framtagandet av 

Värmlands RIS3 2015–2020.

4. Vinnova definierar testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi 

och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya 

produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden 

(www.vinnova.se/m/testbadd-sverige/)



141

M. Dahlström & B. Hermelin / Smart specialisering

Referenser
Apel (2020) Slutrapport från utvärdering av arbetet med Strategin för Smart Specialise-

ring (S3) i Östergötlands län.

Benner, M. (2019) Smart specialization and institutional context: the role of institu-

tional discovery, change and leapfrogging. European Planning Studies, 27(9): 1791–

1810.

ESBR (uå) Smart specialiseringsstrategi för Östergötland.

Europeiska kommissionen (2010) Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt 

för alla. Bryssel den 3.3.2010, COM (2010) 2020 slutlig. 

Europeiska kommissionen (2019) Den europeiska gröna given. Bryssel den 11.12.2019, 

COM (2019) 640 final. 

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (2015) Europeiska regio-

nala utvecklingsfonden. Finansiella instrument.

EU-kommissionen websida https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/programmes/

Foray, D., Goddard, J., Goenaga Beldarrain, X., Landabaso, M., McCann, P., Morgan, K., 

Nauwelaers, C. & Ortega-Argilés, R. (2012) Guide to Research and Innovation Strate-

gies for Smart Specialisations (RIS3). https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

docge

ner/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf 

Foray, D. (2014) From smart specialisation to smart specialisation policy. European 

Journal of Innovation Management, 17(4): 492–507.

Grundel, I. & Dahlström, M. (2016) A Quadruple and Quintuple Helix Approach to 

Regional Innovation Systems in the Transformation to a Forestry-Based Bioecon-

omy, Journal of the Knowledge Economy, 7(4): 963–983

Hassink, R., Isaksen, A. & Trippl, M. (2019) Towards a comprehensive understanding of 

new regional industrial path development. Regional Studies, 53(11): 1636–1645.

Hassink, R. & Gong, H. (2019) Six critical questions about smart specialization. Euro-

pean Planning Studies, 27(10): 2049–2065.

Hermelin, B. (2018) Regionalisering i Sverige – EU:s territoriella agenda för tillväxt på 

svenskt territorium. I: Andersson, I. (red.) Globala flöden och lokala praktiker – poli-

cymobilitet i tid och rum. YMER, Årgång 138.

Högskoleverket (2012) Kontaktiviteter. Högskolornas verksamhet för utbildningarnas 

arbetslivsanknytning, Rapport 2012:23 R.



Ymer 2022 / Regioner och regional utveckling

142

Kopczynska, E., & Ferreira, J. J. (2020) Smart Specialization as a New Strategic Frame-

work: Innovative and Competitive Capacity in European Context. Journal of the 

Knowledge Economy, 11: 530–557.

Lundmark, M. (2019) EU:s regional- och strukturfondspolitik, i Forsberg, G. (red.) Sam-

hällsplaneringens teori och praktik, Stockholm: Liber.

Morgan, K. (2017) Nurturing novelty: Regional innovation policy in the age of smart 

specialisation. Environment and Planning C: Politics and Space, 35(4): 569–583.

Morgan, K., & Marques, P. (2019) The Public Animateur: mission-led innovation and the 

“smart state” in Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 12: 179–193.

Nauwelaers, C., Periañez Forte, I. & Midtkandal, I. (2014) RIS3 Implementation and Pol-

icy Mixes. S3 Policy Brief Series, No 7, European Commission. 

OECD (2020) Evaluation of the Academy for Smart Specialisation.

Paasi, A. & Metzger, J. (2017) Foregrounding the region. Regional Studies, 51(1): 19–30.

Paulsson, D. (2019) Report on the implementation of smart specialisation in Sweden. Obe-

roende expertrapport på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Ramböll (2018) Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 

1. Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Rap-

port beställd av Tillväxtverket

Regeringskansliet (2021) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 

2021–2030. Regeringens skrivelse 2020/2021:133.

Region Värmland (2015a) Värmlands forsknings- och innovationsstrategi – för smart spe-

cialisering 2015–2020.

Region Värmland (2015b) Värmland’s Research and Innovation Strategy for Smart Speci-

alisation 2015–2020.

Region Värmland (2021) Sex år med smart specialisering i Värmland 2015–2020. Sam-

manställning av arbetet med Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för 

smart specialisering 2015–2020.

Region Östergötland (2021) Färdplaner https://www.regionostergotland.se/Regional-

utveckling/Tillvaxt-och-marknadsforing/Naringslivsutveckling/Smart-specialise-

ring/ (besökt 17 december 2021)

Reglabs hemsida, www.reglab.se 

Riksrevisionen (2020) Regionala strukturfondspartnerskap – ger de förutsättningar för 

en effektiv användning av EU-medel? rir 2020:10



143

M. Dahlström & B. Hermelin / Smart specialisering

Sotarauta, M. (2018) Smart specialization and place leadership: dreaming about shared 

visions, falling into policy traps? Regional Studies, Regional Science, 5(1): 190–203.

Sörvik, J., Teräs, J., Dubois, A., & Pertoldi, M. (2019) Smart Specialisation in sparsely 

populated areas: challenges, opportunities and new openings, Regional Studies, 

53(7): 1070–1080.

Tillväxtverket (2017) Utvärdering av nio program. Regionala utvecklingsfonden. Tema-

tiskt mål 1. Delrapport 1 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innova-

tion. Rapport 0227



Ymer 2022 / Regioner och regional utveckling

144



145

/

Turism och regional utveckling
 Robert Pettersson & Annika Jonsson

Inledning
Vid en snabb genomläsning av landets strategier för regional utveckling fram-
kommer det att turism och besöksnäring tillskrivs stor vikt. Tron på besöksnä-
ringens potential är påtaglig där strategier och offentliga finansiärer sporrar 
till innovativa arbetssätt, ökad sysselsättning och tillväxt. I många delar av 
Sverige är människor och företag direkt eller indirekt beroende av en växande 
turism. Besökare har dock en förmåga att fördelas ojämnt i tid och rum varför 
flera platser bär spår av överturism. Till detta kommer globala utmaningar 
kopplade till klimat och hållbarhet varför vi kan fråga oss om offentligt pådri-
ven turismutveckling alltid är det rätta. 

Turismens landskap håller på att omskapas med fler och starkare 
destinationer samtidigt som det sker en omvandling i regioner runtom 
i Sverige där allt fler frågor drivs i politiskt valda församlingar. I flera av 
Sveriges regioner har därför regional utveckling och det närliggande 
området turismutveckling inneburit nya och ofta svåra överväganden 
där knappa resurser för utveckling, fritid och näringsliv ställs mot kost-
nader för skola, vård och omsorg. I allt detta framträder olika perspek-
tiv och målgrupper. Det som är positivt för en aktör kan vara negativt 
för en annan. En strategi för besöksnäringen behöver ta hänsyn inte 
bara till turister och turistföretag utan även till lokalt boende och stora 

Turism och utveckling
R. Pettersson & A. Jonsson
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samhällsfrågor bortom antalet gästnätter. Det kan handla om attrakti-
vitet, hälsa, livsstil, integration och så vidare. Turismen har kort sagt 
vuxit till ett samhällsfenomen, med allt vad det innebär kopplat till 
utmaningar och möjligheter. 
 På nationell nivå har regeringen beslutat att för första gången ta fram 
en nationell strategi för en tydligare politik som främjar en hållbar 
turism och besöksnäring (Regeringskansliet 2021; SOU 2017:95). Med 
strategin säger sig regeringen vilja, från ett politiskt perspektiv, skapa 
långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som 
har en tydlig roll som export-, jobb- och integrationsmotor i landet. 
Strategin ska peka ut riktningen för den fortsatta politiken och defi-
niera mål som ska gälla fram till 2030, och vi kan konstatera att begrepp 
som platsutveckling, samverkan och lokal delaktighet ges stort 
utrymme. Många av de frågor som rör regional utveckling operationali-
seras dock på regional och lokal nivå. Tidigare erfarenheter skvallrar  
om att kopplingen mellan de olika nivåerna kan variera. I den bästa av 
världar bygger strategierna på varandra och pekar i samma riktning, en 
riktning som verkligen skapar värden och stärker konkurrenskraften. 
Förhoppningsvis räcker resurser och engagemang till att implemen-
tera det som pekats ut som viktigt.
 Syftet med det här kapitlet är att diskutera turismens och besöksnä-
ringens roll för regional utveckling. Genom ett nedslag i Jämtland Härje-
dalen diskuterar vi hur just denna region använder besöksnäringen som 
ett sätt att skapa regional utveckling och tillväxt. Särskilt fokus läggs på 
livsstil och hur turism skapar attraktivitet även för andra än turister. 
Innan vi fördjupar oss i en av Sveriges mer turismintensiva regioner ges 
först en forskningsöversikt med fokus på turism och regional utveckling.

Forskning om turism och regional utveckling
Turismen har sedan åtminstone 1950-talet setts som en motor för lokal 
och regional utveckling på många platser runt om i världen. Branschen 
har konstaterats generera tillväxt, inkomster, arbetstillfällen, företa-
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gande och förbättrade ekonomiska strukturer, infrastruktur och ser-
vice (Giaoutzi, 2017; Hall, 2006; Page & Connell, 2014; Wall-Reinius & 
Heldt-Cassel, 2019). Turistindustrin ses idag som en av världens största 
och snabbast växande branscher och innefattar inte bara företag direkt 
kopplade till besöksnäringen, utan har även en stor indirekt påverkan 
på andra branscher och sektorer som en integrerad del av samhället 
och ekonomin (Page & Connell, 2014; Saarinen, 2007). Rent konkret 
kan detta handla om exempelvis byggfirmor, städföretag och annan 
lokal service som sysselsätter många tack vare kopplingen till en stark 
turism på orten. 
 Även om forskningen inom området växer finns det fortsatta behov 
när det gäller kunskapsproduktionen inom både turism och regional 
utveckling, samt kopplingen dem emellan. Turismforskningen omfat-
tar komplexa frågor som spänner över flera akademiska discipliner för 
att försöka förstå, förklara och problematisera fenomenet turism och 
resande. Turismen är ett globalt fenomen som hänger tätt samman 

Figur1. Skidåkning är ofta en del av en attraktiv livsstil för både turister och fastboende. 
Foto: Lars Häreblad.
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med, inte bara ekonomisk utveckling utan även demografiska föränd-
ringar, sociala relationer och utmaningar gällande naturmiljö och kli-
matpåverkan. Detta innebär att turism inte kan ses som en bransch 
separerad från de samhälleliga processer som pågår i vår omvärld, 
utan som en ekonomisk aktivitet med beröringspunkter i flera olika 
delbranscher och sektorer (Fletcher et.al., 2013; Holloway, 2020; Page & 
Connell, 2014). Turismen är ett kulturellt och socialt fenomen. Männis-
kors möten skapar föreställningar om vad som är hemma och borta, 
hur platser och kulturers egenskaper hänger ihop samt hur olika grup-
pers och individers identitet och tillhörighet uppstår (Page & Connell, 
2014; Wall-Reinius & Heldt-Cassel, 2019).
 Besöksnäringen kommer idag högt på många länders politiska agen-
dor, inte minst för att den driver sysselsättning och tillväxt (Ryan, 2020; 
Saarinen, 2007; Syssner & Olausson, 2019). Studier har visat att turism i 
perifera områden tillskrivs särskilt värde och i större utsträckning att-
raherar till inflyttning än vad glesbygdsområden utan turism gör 
(Lasanta et.al., 2007; Thulemark et.al., 2014). Detta beror inte endast på 
att turismen skapar många arbetstillfällen för både lågkvalificerade 
och högkvalificerade (Duncan et.al., 2013), utan även på att destinatio-
nerna ofta har karaktärsdrag som mer urbana platser har såsom ett 
diversifierat utbud av exempelvis restauranger, barer och butiker, för-
stärkt infrastruktur, tillgänglighet och service, vilket attraherar såväl 
turister som inflyttare (Fletcher et.al., 2013; Page & Connell, 2014). 
 Trots turismens potentiella styrkor kan den ibland ske på bekostnad 
av andra aktiviteter och investeringsområden. Detta kan skapa nega-
tiva sociala, ekonomiska och ekologiska följder såsom social exklude-
ring, trängsel, prisstegring, inkomstläckage, utsläpp och markerosion. 
Dessa och andra hållbarhets- och problemområden förbises allt för 
ofta i planering för regional utveckling (Baum, 2001; Jonsson & Petters-
son, 2020; Page & Connell, 2014; Saarinen, 2007). Det är viktigt att upp-
märksamma att besöksnäringen ur ett regionalt utvecklingsperspektiv 
ofta har ett ekonomiskt motiv och att behov för lokalsamhället riskerar 
komma i andra hand. Debatter kring lokalsamhällens påverkan av 
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turism är inget nytt. Utmaningar som kan uppstå till följd av ökad 
turism i ett område är till exempel bostadspriser som ökar, stora eve-
nemang som tar plats, utveckling av turistinfrastruktur, reservatsbild-
ning och så vidare vilket tvingar lokalbefolkningen att flytta eller 
anpassa sig (Page & Connell, 2014).
 Många turistdestinationer är säsongsbetonade, vilket kan innebära 
utmaningar för både destination och lokalsamhälle. Flera turismrela-
terade verksamheter och investeringar är ekonomiskt ineffektiva 
under stora delar av året, vilket kan medföra att en stor del av destina-
tionens service; reseavgångar, hotell, restauranger och butiker, stänger 
ner under lågsäsong (Page & Connell, 2014). Vidare kan en kommuns 
invånare få en ökad skattebörda för att kunna tillgodose turismens 
behov, exempelvis infrastrukturella behov som vägar, avfall, vatten och 
avlopp (Fletcher et.al., 2013).
 Platsers tillgångar, genom exempelvis natur och kultur, kan ses som 
lokalspecifika drag och funktioner som är relaterade till en plats att-
raktivitet. Dessa tillgångar kan även göra det mer angenämt att bo på, 
arbeta på eller besöka platsen. Det finns en stark tilltro till natur och 
kultur som förutsättningar för utveckling och ökad konkurrenskraft 
inom svenska kommuner och regioner, vilket präglar strategier och 
politik för regional utveckling (Heldt-Cassel, 2008; Margaryan & Fred-
man, 2017). Även inom forskningen pekas natur och kultur ofta ut som 
drivkrafter för regional utveckling (Hall & Gössling, 2016; Newsome, 
Moore & Dowling, 2013; Wall & Mathieson, 2006). Detta gäller inte 
minst i Sverige med omfattande allemansrätt och där infrastrukturen 
är förhållandevis välutvecklad och skapar förutsättningar för turismut-
veckling i hela landet (Margaryan & Fredman, 2017). 

När turismen lockar andra än turister
Många glesbygdskommuner i Sverige har sedan 1970-talet mött en 
befolkningsminskning på grund av att unga personer flyttar samtidigt 
som få barn föds i kommunerna. Befolkningsutmaningen förutspås 
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dessutom bli större under de kommande årtiondena på grund av en 
åldrande befolkning (Hedlund et.al., 2017). Befolkningsminskning i lan-
dets glesbygdskommuner och glesbygdsregioner är en utbredd utma-
ning med minskat skatteunderlag, försvagad lokal identitet och mins-
kad samhällsservice. Dock finns det exempel på att flyttströmmarna 
kan vända och att det inte bara är större städer som lockar inflyttare 
(Eimermann, 2013; Paniagua, 2002). Inte sällan kan turismen verka 
pådrivande för att öka en plats attraktivitet och locka inte bara till 
besök, utan även till inflyttning. I Thulemark, Lundmark och Heldt-
Cassels (2014) studie av besöksnäringens roll för inflyttning till gles-
bygdsområden framkommer att turismen är en drivande faktor för 
inflyttning till perifera områden, inte minst genom de arbetstillfällen 
som turismen ger, men även genom förbättrade förutsättningar för dis-
tansarbete. Studien visar dock också att turismens och besöksnäring-
ens roll för inflyttning är komplex. Migration influeras generellt av 
kombinationen av sociala, miljömässiga och arbetsrelaterade faktorer 
medan migration till glesbygdsområden ofta relaterar till värden 
grundade i naturmiljön. Motiven till flytt är också ofta relaterade till 
livskvalitet och sociala värden, snarare än enbart skäl för sysselsättning 
eller ekonomi. Sysselsättningsmöjligheterna är dock ofta en förutsätt-
ning för att kunna flytta över huvud taget (Thulemark et.al., 2014; Tor-
kington, 2012). 
 Under de senaste åren har koncept som den kreativa klassen och 
möjligheten att attrahera högutbildade och ”kreativa” inflyttare kopp-
lats till glesbygdsregioner. Teorier om den kreativa klassens tillämp-
barhet på rurala områden har emellertid ifrågasatts i och med att dessa  
ofta kretsar kring vikten av ett attraktivt ”business climate” snarare än 
ett ”people’s climate” (Thulemark, et.al.,  2014). Allt fler forskare (såsom 
Duxbury, 2020; Petrov, 2007; Ström & Nelson, 2010; Wojan, et.al., 
McGranahan & Lambert, 2011) har applicerat idéerna kring den krea-
tiva klassen inom en glesbygdskontext för att se huruvida konceptet 
har betydelse för den regionala utvecklingen. Studierna visar på gles-
bygdsområdens fördelar att attrahera och behålla den kreativa klassen 
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genom exempelvis tillgång till fritidshus, möjligheter till distansarbete 
och ökad efterfrågan på specifik levnadsstandard, som vanligen sam-
mankopplas med områden som erbjuder specifik service och rekrea-
tionsmöjligheter.
 Livsstilsmigration tycks vara ett växande fenomen där allt fler män-
niskor runt om i världen flyttar till platser där de uppfattar att de kan 
finna ett, subjektivt sett, bättre sätt att leva (Benson & O’Reilly, 2016; 
Hall & Williams, 2002; Niedomysl & Amcoff, 2011; Torkington 2012). 
Möjligheten att bo på landsbygden och samtidigt ha möjligheten att 
arbeta i urbana områden tycks vara attraktiv för många människor. 
Detta innebär att människor oftast flyttar till stadsnära landsbygdsmil-
jöer eller till platser som erbjuder ett utbud som är typiska för urbana 
platser exempelvis vägnät, internet, samhällsservice, restauranger, 
barer och butiker (Baum, 2001; Saarinen, 2007). Trots att turismen kan 
vara en motor för den regionala utvecklingen, är det dess utbredning, 
effekter och infrastruktur som påverkar omfattning och typ av inflytt-
ning till rekreationsområden i perifera områden. På platser som lyckas 
med detta finns även potential för levande och dynamiska samhällen 
(Page & Connell, 2014).
 En stor del av livsstilsmigrationen kan kopplas till mobilitet och 
turism. Turistdestinationer tenderar därför ofta att bli föremål för 
inflyttning. Kanske kan vi prata om en slags migrationsdestinationer. 
Till dessa platser lockas inflyttare, både permanent och temporärt, inte 
minst genom unga och mobila personer (Benson & O’Reilly, 2009; Ben-
son & O’Reilly, 2016; Eimermann, 2013; Nelson, Black & Bamberry, 2021; 
Oliver 2011; Torkington, 2012; Zhang & Su, 2020). Inom till exempel 
fjälldestinationer är kompetensbehov ofta säsongsbetonade och kan 
under perioder inte täckas av enbart lokalbefolkningen. Det gör 
säsongsarbetare och arbetsmigranter viktiga för att täcka arbetsgapet 
som kan uppstå under högsäsong (Thulemark et.al., 2014). 
 Det finns många likheter mellan livsstilsmigration och turism. Livs-
stilsmigration är likt turismen kännetecknad av distinktionerna mellan 
hemma och borta, arbete och fritid, vardag och semester. De kan båda 
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kopplas till flykten från de typiska vardagsrutinerna och jakten på det 
meningsfulla livet. Det är dock viktigt att särskilja livsstilsmigration 
från turism som trots sina likheter har många olika motiv som grund 
för sin flytt. I många fall är inte turismen den utlösande faktorn, men 
kanske en förutsättning (Benson & O’Reilly, 2009; Zhang & Su, 2020). 
Vi ska nu titta närmare på Jämtland Härjedalen där både besökare och 
inflyttare blivit fler på regionens många turistdestinationer. 

Ett nedslag i Jämtland Härjedalen
Jämtland Härjedalen är Sveriges till ytan tredje största region med en 
befolkning på omkring 132,000 invånare. Den stora ytan men bara 
enstaka procent av Sveriges befolkning gör regionen glest befolkad. 
Den är dock en av landets mest företagstäta regioner mätt i företag per 
invånare. Regionen har de senaste seklen varit ett växande tillhåll för 
turistiska och hälsofrämjande aktiviteter såväl sommar som vinter 
(Nilsson, 2003), även om näringslivet traditionellt har utgjorts av jord- 
och skogsbruk. Idag dominerar handel, träindustri, livsmedel och inte 
minst turism där besöksnäringen utgör en basnäring med en bety-
dande roll för regionens arbetsmarknad, ekonomi, tillväxt och attrak-
tionskraft.
 Besöksnäringen omsatte under 2019, det vill säga före pandemin, 
omkring 6 miljarder kronor, vilket motsvarade fyra procent av den 
totala turismomsättningen i Sverige. Omsättningen faller tillbaka på 
en dryg miljon dagsturister och 11,5 miljoner gästnätter, varav 3,2 miljo-
ner i kommersiellt boende (Jämtland Härjedalen Turism, 2020). 
Näringens utveckling har skapats av en lång tradition av småföreta-
gande tillsammans med större aktörer och investeringar. Under senare 
år har framväxten av destionationsbolag varit avgörande för utveck-
lingen. Många projekt och investeringar har offentlig finansiering där 
gränserna mellan destinations-, turism-, plats- och samhällsutveckling 
i flera fall har suddats ut. 
 Med sin långa historia av turism och service har värdskap och infra-
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struktur formats och utvecklats i takt med turismens tillväxt. Besökare 
kommer hit via både mark och luft. Utöver flygplatser (se Figur 2) nås 
regionen via Inlandsbanan (nord–sydlig) och Mittbanan (öst–västlig) 
samt de båda europavägarna E14 (öst–västlig) och E45 (nord–sydlig). 
 Turismen spelar en avgörande roll på många orter i Jämtland Härje-
dalen, men det är en stor skillnad mellan turismens utbredning i regio-
nens olika kommuner. Kommuner som Östersund, Åre, Berg och Här-
jedalen har flera starka turistdestinationer såsom Åre, Vemdalen, 
Funäsdalen och staden Östersund. På dessa platser bidrar turismen 
inte bara till ekonomisk tillväxt, utan även till ökad attraktivitet för 
såväl besökare som inflyttare. Regionens övriga kommuner, Krokom, 
Bräcke, Ragunda och Strömsund har traditionellt sett färre besökare. 
 Många företag på och omkring de etablerade turistdestinationerna 
har en tydlig och direkt koppling till turismen, exempelvis liftägare, 
hotell och restauranger. Även andra branscher som bygg, daglighandel 
och annan service är även de i hög grad beroende av turism. En studie 
av Nordanalys (2016) visar att runt 80 procent av Funäsdalens och 

Figur 2. Karta över Jämtland Härjedalen. Källa: Bearbetning av original från Jämtland 
Härjedalen Turism. 
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Vemdalens omsättning kommer direkt eller indirekt från besöksnä-
ringen. Siffrorna tydliggör hur turismen är avgörande för att männis-
kor ska kunna leva och bo på dessa platser. I rapporten framgår vidare 
att företag från branscher som inte primärt är inriktade på turism 
också de är beroende av turismen. Det turistiska utbudet skapar dess-
utom platsattraktivitet som gör det enklare att rekrytera personal.
 Den nordliga glesbygden (the Northern periphery) där Jämtland Här-
jedalen ingår brottas med flera strukturella och demografiska utma-
ningar. Det kan handla om befolkningsminskning, långa avstånd, små 
arbetsmarknader och begränsad kunskapsspridning. Men dessa områ-
den uppvisar också potential för hög produktivitetstillväxt genom ett 
brett utbud av naturrelaterade resurser som kan spela stor roll för regi-
onal utveckling, inte minst genom turism. I sammanhanget av att 
utveckla glesbygdsregioner blir en viktig politisk fråga hur dessa till-
gångar kan förädlas genom strategiska vägval; kunskap och innova-
tion, infrastruktur och affärsklimat (OECD, 2017). En ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för Jämtland Härjedalen antogs i februari 
2021 i Regionfullmäktige. Liksom tidigare regionala utvecklingsstrate-
gier pekar den ut attraktiva platser och upplevelser som viktiga områ-
den att fortsätta utveckla. I det pågående arbetet med en strategi för 
smart specialisering (S3)1 gällande 2021–2027 är ett av fyra utpekade 
styrkeområden ”upplevelser”, och det är i sin tur nedbrutet i fyra del-
områden: evenemang, naturturism, produkter inom sport och 
friluftsliv samt gastronomiska och kulturella upplevelser. Det är tydligt 
att Jämtland Härjedalen fortsatt betraktar turism och upplevelser som 
centrala bidrag till fortsatt regional utveckling.
 Den regionala turistorganisationen Jämtland Härjedalen Turism dri-
ver 2019–2022 projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling i 
samarbete med forskare från ETOUR Research Centre på Mittuniversi-
tetet. Inom ramen för projektet har ett 100-tal personer intervjuats för-
delade över ett antal fokusgrupper (se mer i Jonsson & Pettersson, 
2020). Respondenterna kommer från den regionala nivån, samtliga 
åtta kommuner inom regionen samt regionens besöksnäringsföretag. 
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Intervjufrågorna har bland annat berört platsers attraktivitet, turis-
mens effekter och den upplevda kopplingen till regional utveckling. I 
intervjuerna växer det fram en bild av att regionens besöksnäring upp-
visar en bred och komplex struktur när det kommer till effekter, styrkor 
och utmaningar. Ett tydligt mönster är att naturen anses vara regio-
nens främsta styrkeområde, och det framstår finnas en stor utmaning i 
att bevara naturvärden samtidigt som turismen ökar. Naturen som 
styrkeområde för besöksnäringen i regionen känns igen från tidigare 
studier (Margaryan & Fredman, 2017). Geografiskt sett är Jämtland 
Härjedalen uppbyggt kring ett varierande natur- och kulturlandskap 
som skapar turistiska fördelar. Det tycks vara själva kombinationen av 
natur, stadsliv och en levande landsbygd som gör region Jämtland Här-
jedalen attraktiv inte bara för besökare, utan även för fastboende, stu-
denter och potentiella inflyttare.
 Regionens infrastruktur framhålls som såväl möjliggörande som 
begränsande. Regionen har en god tillgänglighet med vägnät, flygplat-

Figur 3. Vandring är alltjämt en av de populäraste sommaraktiviteterna i Jämt-
land Härjedalen. Foto: Robert Pettersson.
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ser, tågförbindelser och bredband. Men tillgängligheten är ojämnt för-
delad geografiskt. På många mindre orter och i vissa kommuner i regi-
onen saknas infrastruktur helt eller delvis. Det finns orter som saknar 
tillgång till bra internetuppkoppling, vilket försvårar deras möjligheter 
till exempelvis enkla betallösningar för besökare. Vissa orter saknar 
möjligheterna till kollektivresande och taxiresande, även inom desti-
nationen, och förlitar sig därmed helt till bilburna gäster samtidigt 
som även de lokalt boende blir beroende av bilen. 
 Jämtland Härjedalen står varje år värd för ett flertal evenemang såsom 
Storsjöyran och Storsjöcupen samt återkommande världscuper och 
världsmästerskap kopplat till parasport, alpint och skidskytte. Evene-
mang har konstaterats skapa stora direkta och indirekta ekonomiska 
effekter, men det kan även konstateras att det finns många mjuka vär-
den. Nämnas kan evenemangens positiva inverkan på platsvarumärken, 
stolthet, identitet, folkhälsa och integration (Wallstam et.al., 2019). Det 
framkommer av intervjuerna att regionen, med sin långa tradition av 
stora evenemang, tycks ha skapat ett stabilt nätverk där personer med 
hög kompetens stöttar varandra. Stora regionala och lokala satsningar 
på evenemang och arenor motiveras av stora positiva samhällseffekter. 
 Flera intervjupersoner refererar till hur turismen lockat inte bara 
besökare utan också inflyttare. Att så är fallet förstärks av befolknings-
statistik från Statistiska Centralbyrån som visar att regionens 
turismkommuner, det vill säga de med betydande turism, haft en mer 
positiv befolkningsutveckling än övriga kommuner under de senaste tio 
åren. Dessa kommuner är även de med större bestånd av fritidshus, 
vilka många gånger omvandlas till permanentboende (Hall & Müller, 
2018). Att hela, eller större delar av, året bo och jobba i sitt fritidshus är 
en effekt som förstärkts under pandemin när flera jobbat på distans. På 
orter som Funäsdalen, Vemdalen, Klövsjö, Östersund och inte minst 
Åre har flera personer flyttat in och i flera fall tagit med sig sina jobb. På 
flera av dessa orter lockas inflyttare till initiativ som Gomorron Öster-
sund, House B och Fjällhubben som alla är exempel på kreativa arbets-
platser med delade arbetsytor och delade nätverk (coworking spaces). 
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 Att fjäll, atmosfär och aktiv livsstil kan locka till inflyttning är något 
som också plockats upp av offentliga aktörer. De senaste åren har flera 
inflyttningsprojekt använt sig av turistisk infrastruktur och livsföring 
som dragplåster. Nämnas kan projekt som tasteget.nu, En attraktivare 
region och Jämtland Calling, där den sistnämnda satsningen lockar 
med rekryteringsresor där bland annat topptursåkning står på sche-
mat. Liknande projekt med fokus på en aktiv livsstil finns även på lokal 
nivå, exempelvis genom Bergsliv och Åre 365 i Bergs respektive Åre kom-
mun. 

Turismens roll för regional utveckling
Vilken roll spelar turismen för regional utveckling? Såväl forsknings-
översikten som nedslaget i Jämtland Härjedalen ger en bild av stora 
och vitt spridda effekter. Traditionellt sett har strategier och priorite-
ringar till stora delar skapat argument för att satsningar på turism 
leder till ökad sysselsättning och tillväxt. Vi kan dock konstatera att 

Figur 4. Cykling med Östersund i bakgrunden. Foto: William Falk.
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när vi gått in i 2020-talet finns det anledning att lyfta betydligt fler 
besöksnäringseffekter än så. Turismen adresserar flera breda samhälls-
utmaningar som folkhälsa, hållbarhet, serviceutbud, integration och 
identitet. Turism och besöksnäring ligger nära frågor om attraktivitet, 
samhällsutveckling och livskvalitet. Under lång tid har stort fokus lagts 
på ”det kvantitativt mätbara”, det vill säga faktorer som gästnätter och 
antal startade företag. En stor potential ligger i att bättre mäta och för-
stå besöksnäringens mjukare och bredare perspektiv som kopplar till 
exempelvis livsstil, lokal service och folkhälsa.
 Turism och besöksnäring kan konstateras spela en stor roll för plats-
ers attraktivitet. Starka varumärken, aktiviteter och utvecklad lokal 
service lockar inte bara till besök utan även till inflyttning. I tider när 
det blivit enklare för många att ta med sig jobbet och gränserna mellan 
var man kan befinna sig för både arbete och fritid suddas ut blir turist-
destinationer attraktiva platser att verka och bo på. Därför syns tydliga 
tendenser till att turismkommuner, inte bara i Jämtland Härjedalen, 
har en mer positiv befolkningsutveckling än kommuner med liten 
turism. Inflyttare är attraktiva, inte minst i glesa områden blir de en 
kommunal hårdvaluta. Särskilt attraktivt är det när inflyttarna är för-
värvsarbetande skattebetalare. 
 Tilltron till turism som verktyg för regional utveckling ska ses inte bara 
kopplat till ekonomiska möjligheter och miljömässiga utmaningar, utan 
också utifrån ett socialt perspektiv. Framtidens turism kommer i ännu 
större utsträckning handla om livsbetingelser och lokalt boende, stolthet 
och identitet, med tunna väggar mellan värden som skapas för lokalbo-
ende respektive besökare. Livsstil och livskvalitet är kritiska för framtida 
samhällsutveckling, något som bekräftas i flera av de jämtländska inflytt-
ningsinitiativen där inflyttare lockas till en livsstil som ligger nära det 
turistiska utbudet med aktiviteter, uteliv och evenemang.
 Det är tydligt att infrastruktur i avseendet transportmöjligheter till 
och från turistdestinationer är viktig för möjligheten till en växande 
besöksnäring. Det syns tydligt även bland Jämtland Härjedalens turist-
orter, där vissa destinationer drar större fördelar av välutvecklad till-
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gänglighet och således erhåller inte bara större procent av besöksnä-
ringens gäster och omsättning, utan också tenderar ha högre 
inflyttning. I samband med att turistdestinationer växer, kan det därför 
finnas anledning att på lokal och regional nivå även inkludera utveck-
ling av annan infrastruktur och samhällsservice, såsom internet, tele-
foni, handel, vård, skola och omsorg för att göra det till mer attraktiva 
platser att flytta till.
 Det är hög tid att diskutera och förstå turism inte bara som en näring 
utan även som en samhällsbärare i den regionala utvecklingen. Det i 
sin tur motiverar en fortsatt bred uppställning från det privata och det 
offentliga när det kommer till prioriteringar, finansiering och strate-
giska vägval. Till detta kommer behov av kunskap från forskare och 
andra kunskapsgenererande aktörer som behöver fortsätta utveckla 
metoder för att mäta, tolka och kommunicera turismens samhällsef-
fekter. Besöksnäringens framtida strategier ska inte bara locka till håll-
bart resande. Strategierna kan dessutom förväntas utveckla en bransch 
som lockar till besök, inflyttning, studier och inte minst kvarstanning 
och som bidrar till hela samhällets utveckling. Turismen är inte alltid 
anledningen till en flytt, men den livsstil som följer i turismens köl-
vatten är uppenbarligen attraktiv även för inflyttare. Platser som är att-
raktiva att besöka är ofta också attraktiva att bo på. 
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Regionala perspektiv på industriellt  
träbyggande: skog, bioekonomi och  

hållbar regional utveckling

 Ida Andersson

Introduktion
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar har Sveriges 21 regioner 
ansvar ”för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling” (SFS 
2010:630 §2). För att styra mot detta mål ska regionerna ta fram strate-
gier och målsättningar för det regionala utvecklingsarbetet. Ett led i 
detta arbete är att inventera vilka resurser som finns tillgängliga i regi-
onen och hur dessa kan användas för att främja det regionala utveck-
lingsarbetet. Då Sverige är ett land som till nära 70 % av ytan täcks av 
skog (SCB, 2019), är det många regioner som identifierar just skogen 
som en resurs för hållbar regional utveckling. Det talas inte sällan om 
skogen som en resurs för en regional bioekonomi, vilket innebär en 
regional utveckling med skogen som grund för den ekonomiska tillväx-
ten (se bl.a. Grundel, 2018). Bioekonomi används ofta som en synonym 
till hållbar ekonomi, då den vill bidra till att förändra nuvarande pro-
duktions- och konsumtionsmönster. I korta ordalag handlar det om att 
använda biobaserade material och resurser för att tillverka det vi idag 
använder ändliga och fossila naturresurser till, så som plast, textilier 
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och byggmaterial. För att åstadkomma detta krävs stor omställning i 
produktionssystemen på alla nivåer – från det globala till det lokala 
(EC, 2012; 2019). 
 I det här kapitlet kombineras perspektiv på skog, bioekonomi och håll-
barhet i exemplet industriellt träbyggande i en regional kontext. Under 
den senaste 20-årsperioden har storskaligt och industriellt träbyggande 
framhållits som en strategi för en hållbar omställning i samhället (se 
Canas, 2017 för översikt). Genom att använda trä i byggandet i stället för 
ändliga resurser som betong och stål visar beräkningar potential för 
omfattande klimatvinster (IVA, 2014; Kellner, 2017). På det nationella pla-
net är utvecklingen av industriellt träbyggande önskvärd från ett flertal 
olika politikområden som har relevans för hållbar regional utveckling: 
miljö, bostäder, export och näringsliv (se figur 1 för översikt). På regional 
och kommunal nivå har engagemanget för att främja industriellt träbyg-
gandet utvecklats fläckvis i geografin. Genom så kallade träbyggnads-
strategier vill kommuner som Skellefteå, Växjö, Falun och Mönsterås öka 
byggandet i trä på den lokala nivån i form av bostäder, offentliga lokaler 
och anläggningar (se bl.a. Kalén, 2017; Nord & Hugosson, 2019). På den 
regionala nivån – som kommer att vara i fokus i detta kapitel – lyfts van-
ligtvis satsningar på industriellt träbyggande fram som en del i att 
utveckla en regional bioekonomi och hållbara tillväxtstrategier (se bl.a. 
Andersson, 2020; Andersson & Grundel, 2021). 
 Parallellt med denna utveckling har också en livlig diskussion om 
skogens olika värden vuxit fram. Förutom att utgöra basen i en skoglig 
bioekonomi vilket framförallt handlar om ekonomiska värden, till-
skrivs skogen både sociala och miljömässiga värden ifråga om kultur, 
rekreation och biologisk mångfald. I denna diskussion ställs ofta frå-
gan om avverkning mot perspektiv på bevarande och skyddande av 
skogen, vilket innebär att samma skogsyta kan utgöra olika slags resur-
ser för regionerna i det regionala utvecklingsarbetet (Skogsstyrelsen, 
2021). I den nationella politiska debatten har frågan om skogens skydd 
i kontrast till att bruka skogen för bl.a. industriellt träbyggande disku-
terats intensivt (Rundgren & Meyer von Bremen, 2021). Från ett EU-
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perspektiv har den svenska skogsindustrin diskuterats i relation till 
andra hållbarhetsvärden än skogsavverkning och tillverkning (EC, 
2021). För regionerna innebär det att det har uppstått en konflikt 
mellan olika hållbarhetsvärden och olika perspektiv på skogen som de 
behöver förhålla sig till i sitt regionala utvecklingsarbete (Andersson, 
2020; Pedersen et al, 2020). Det saknas dock tydlig styrning från natio-
nell nivå om vilka strategier och värden som regionerna ska prioritera i 
frågan om skogen i relation till det industriella träbyggandet. 
 Det här kapitlet undersöker vilka perspektiv på hållbarhet regio-
nerna tillskriver industriellt träbyggande och har ett ensidigt regionalt 
perspektiv. Det innebär att kommunala och nationella strategier och 
perspektiv som har inverkan på regionernas strategier för industriellt 
träbyggande – men som inte är beslutade av regionerna själva – läm-
nas utanför analysen. Det är också viktigt att notera att den regionala 
styrning som länsstyrelserna representerar bara delvis inkluderas i 
kapitlet genom de gemensamma strategier och dokument som vissa av 
regionerna tillsammans med respektive länsstyrelse har tagit fram. 
 Kapitlet grundar sig på sekundärdata (Clark, 2007) och omfattar 
regionala beslut och dokument som sträcker sig fram till augusti 2021 
och som är tillgängliga via regionernas websidor och elektroniska dia-
riesystem1. 
 Kapitlet har följande upplägg. Först ges en kort bakgrund till det 
industriella träbyggandet i Sverige med fokus på den nationella politik 
som förts. Detta följs av en genomgång av regionala perspektiv på indu-
striellt träbyggande med fokus på interna processer och beslut, respek-
tive externa relationer och ambitioner. Avslutningsvis ges några avslu-
tande reflektioner. 

Industriellt träbyggande i Sverige
Uppförande av trähus högre än två våningar har varit tillåtet i Sverige 
sedan 1994. Enligt vissa beräkningar påstås industriellt träbyggande 
kunna minska klimatbelastningen från byggindustrin med upp till 40 % 



Ymer 2022 / Regioner och regional utveckling

166

jämfört med ändliga material som betong och stål (Brege et al, 2017). Att 
tillverka betong kräver dessutom mycket energi och släpper ur stora 
mängder koldioxid, omfattande markberedningsarbeten vilket i sig är 
energikrävande. Betong är också svårt att återbruka och återvinna. Sam-
mantaget gör detta att byggindustrin är en stor källa till klimatutsläpp. 
Totalt bidrar världens samlade byggindustrier med 39 % av de globala kol-

Bild 1. Flerfamiljshus tillverkade genom industriellt träbyggande Foto: författaren.
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dioxidutsläppen, beräknat på byggnaders totala livslängd, vilket inklude-
rar byggnation, användande och rivning (UNEP, 2019; WGBC, 2017). 
 På den nationella politiska nivån har flera satsningar på industriellt 
träbyggande gjorts. Redan 2004 kom den nationella träbyggnadstrate-
gin ”Mer trä i byggndet” (DS 2004:1) som syftade till att öka andelen 
producerade flerbostadshus i trä med 30 procent under en femårspe-
riod. Det ställdes också stor tilltro till det industriella träbyggandets 
förmåga att skapa arbetstillfällen på landsbygden. Satsningen på indu-
striellt träbyggande skulle skapa ”minst 2500 nya jobb inom träbygg-
sektorn i regioner med sviktande befolkningsunderlag” (DS 2004:1, s. 
137). År 2008 avskaffades den nationella träbyggnadsstrategin och 
ersattes med projektet ”Trästad 2012” som syftade till att öka kunska-
per om industriellt träbyggande och skapa ett nationellt nätverk 
mellan offentliga och privata aktörer som på olika sätt engagerat sig i 
trähus (Westerlund, 2012). ”Inriktning för träbyggande” lanserades 2018 
och presenterar ett antal parallella strategier för att öka det industri-
ella träbyggandet i Sverige (Regeringskansliet, 2018a). De värden som 
det industriella träbyggandet representerar i dessa nationella strate-
gier sammanfattas nedan.
 Som framgår i figur 1 framhålls gärna förmågan hos trähus att binda 
koldioxid i konstruktionen och därmed fungera som en kolsänka från 
ett miljöperspektiv. Så länge trämaterialet inte förbränns eller förmult-
nar stannar nämligen koldioxiden i träet. Genom att plantera ny skog 
där den avverkade skogen har stått, kan på så sätt ny koldioxid från 
atmosfären bindas. Ett annat vanligt förekommande miljöargument är 
att själva råvaran– skogen – är förnyelsebar, inte minst tack vare den 
svenska skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen, 2020). För varje träd som 
avverkas måste två nya planteras, en princip som ligger till grund för 
att det svenska skogsbeståndet växer, trots en kontinuerligt hög avverk-
ning i skogsindustrin. Genom att bygga fler hus i trä minskar använd-
ningen av betong och stål, vilket antas minska det totala utsläppet av 
växthusgaser från byggsektorn. Trä är också relativt lätt jämfört med 
betong vilket minskar behovet av tunga transporter och omfattande 
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marberedningsarbeten, vilket beräknas ge ytterligare klimatvinster. På 
så sätt antas satsningar inom trähusindustrin bidra till Sveriges natio-
nella klimatmål (Regeringskansliet, 2018a).
 Inom bostadspolitiken är tillväxt inom det industriella träbyggandet 
identifierat som ett sätt att öka byggtakten i Sverige. Det finns flera 
metoder för att tillverka trähus (moduler, stommar etc.), men gemen-
samt är att de karaktäriseras av en hög automatiserings- och prefabri-
ceringsgrad i produktionen. Genom att standardisera produktionen 
och färdigställa en stor del av varje hus i fabrik och inte på byggplat-
sen, kan byggtiderna kortas. Även kostnaden för att producera nya 
bostäder kan reduceras med hjälp av sådana standardiserade och 
automatiserade produktionsprocesser. Förhoppningen är stor att 
ytterligare tids- och kostnadsbesparingar ska kunna skapas med hjälp 
av en ökad digitalisering inom produktionen. En annan aspekt av trä-
materialets relativa lätthet i relation till betong gör att mindre omfat-
tande markberedningsarbete behöver göras, vilket förväntas spara 
både tid och pengar i byggprocessen (Regeringskansliet, 2018a). 

Figur 1. Översikt av nationella perspektiv på industriellt träbyggande. Källa: Regerings-
kansliet 2018a, egen bearbetning.
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 Ett tydligt näringspolitiskt perspektiv utmärker de nationella strategi-
erna för ökat industriellt träbyggande. Skogen med dess råvaror antas 
ha potential att bidra till såväl mer energieffektiva som cirkulära pro-
duktionsprocesser. I detta ingår även ett industriellt träbyggande som 
ses som en strategi för en grön omställning av byggsektorn och i relate-
rade näringar, samt för att skapa nya arbetstillfällen på landsbygden. 
Industriellt träbyggande kännetecknas också av teknisk utveckling, 
automatisering, digitalisering och innovationer, inte sällan utvecklat i 
samverkan mellan näringsliv, forskningsinstanser och kommuner/regi-
oner. Den höga prefabriceringsgraden anses bidra till goda förutsätt-
ningar för ökad digitalisering av produktionen, något som även förvän-
tas bidra till förbättrade arbetsförhållanden för byggnadsarbetare. 
Genom att större andel av produktionen sköts inne i fabrik och på mark-
plan jämfört med traditionellt byggande som sker ute på byggarbets-
platser och i byggställningar, antas arbetsklimatet vara mindre påverkat 
av väder och hög arbetshöjd. Det låter dessutom mindre och upplevs 
varmare att borra och arbeta i trä jämfört med betong (Regeringskans-
liet, 2018a).
 En ökning av det industriella trähusbyggandet i Sverige framhålls 
även i termer av ökade möjligheter till inkomster från export. I dagslä-
get uppgår värdet av exporten av svenska skogsprodukter (sågade trä-
varor, massa, papper, timmer etc.) till drygt 145 miljarder SEK (Skogsin-
dustrierna, 2020). Genom det nationella skogsprogrammet vill 
regeringen öka exporten och internationaliseringen av skogsnäringen, 
och här bedöms det industriella träbyggandet ha god potential att 
bidra till detta mål (Regeringskansliet, 2018b). Genom att öka andelen 
export av skogsprodukter med högre förädlingsvärde som prefabrice-
rade husmoduler och byggkomponenter, ser regeringen att Sveriges 
internationella konkurrenskraft kan öka (Regeringskansliet, 2018a). 
Industriellt träbyggande pekas också ut som ett särskilt samverkans-
område i det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation, inte 
minst vad gäller internationell samverkan (Bioinnovation, 2019).
 Sammantaget kan det alltså sägas att omfattande satsningar har 
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gjorts för att öka det industriella träbyggandet i Sverige genom polit-
iska program och strategier. Det har även skett storskaliga satsningar 
inom näringslivet för att utveckla kapaciteten i den industriella trä-
byggnadsindustrin i Sverige (Svensk Träbyggnadsindustri, 2019). 
Gemensamt för dessa offentliga och privata ansträngningar är en mål-
sättning om att öka andelen som byggs i trä av det totala byggandet i 
Sverige. I dagsläget står det industriella träbyggandet för mellan 
10–13  % av den totala andelen nybyggda lägenheter i Sverige varje år 
(TMF, 2021). Samtidigt har regionerna en stor roll i att utveckla och 
skapa förutsättningar för att det industriella träbyggandet ska utveck-
las i den riktning som regeringen och näringslivet hoppas på. Hur regi-
onerna har tagit sig an den rollen och bakat in detta i sitt arbete med 
hållbar regional utveckling kommer vi titta närmare på i nästa avsnitt. 

Regionala perspektiv på  
industriellt träbyggande

En genomgång av Sveriges 21 regioner visar att 11 av dessa har engage-
rat sig i frågor som kopplar till industriellt träbyggande (se figur 2). 
Detta engagemang kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Den 

Regioner i kapitlet Dokument som studerats
DD Dalarna 

DD Värmland 

DD Västra Götaland

DD Kronoberg 

DD Kalmar

DD Jönköping

DD Östergötland 

DD Västerbotten 

DD Norrbotten 

DD Jämtland Härjedalen

DD RUS 

DD Budget 

DD Cirkulära strategier

DD Mötesprotokoll

DD Skogsstrategier

DD Strategier för smart specialisering

DD Inbjudningar till evenemang

DD Pressmeddelanden

DD Webbsidor

Figur 2. Regioner och typ av dokument som ingår i kapitlet. Källa: egen bearbetning.
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första kategorin handlar om regionernas interna processer och politiskt 
beslutade strategier, det vill säga de beslut och styrdokument som sät-
ter ramarna för den egna organisationens verksamhet. Den andra kate-
gorin handlar om regionernas externa relationer och ambitioner, där 
regionerna på olika sätt vänder sig till eller samverkar med aktörer 
utanför den egna organisationen. Dessa aktörer finns både inom och 
utanför den egna regionens geografiska gränser. 
 En översikt av de interna och externa processer och beslut som fram-
kommer i de regionala dokumenten som ingår i kapitlet sammanfattas 
i figur 3. 

Interna processer och politiskt  
beslutade strategier för  

att främja industriellt träbyggande
En strategi som regionerna använder sig av för att främja industriellt 
träbyggande handlar om egen upphandling och egna investeringar som 
regionen är inblandad i. Här ses industriellt träbyggande både som ett 
led i en grön omställning och för att utveckla den regionala bioekono-
min och det regionala miljöarbetet. Ett exempel är Region Gävleborg, 
som i sin ekonomiska plan för verksamhetsåret 2018 skriver att de ”ska 
vara en föregångare inom den gröna omställningen. […] Trä som bygg-
nadsmaterial har stora miljömässiga fördelar. Råvaran är en förnybar 
resurs, förädling är ofta möjlig nära råvarukällan och produkterna är 
lättare att transportera än andra material. Region Gävleborg ska 
använda möjligheten till träbyggande i samband med egna 
investeringar” (Region Gävleborg 2016, s. 4). Ett annat exempel hämtas 
från Region Östergötland som vill att användningen av offentlig upp-
handling ska utvecklas ”som verktyg för att säkra att det finns en regio-
nal marknad för bioekonomins produkter och tjänster” (Region Öster-
götland 2017, s. 11) inom vilket hus byggda i trä ingår. 
 Industriellt träbyggande framhålls även i flera av de regionala utveck-
lingsstrategierna (RUS). RUS ska fungera som en samlad strategi för det 
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regionala utvecklingsarbetet och ska stämmas av mot ett antal politik-
områden och bestämmelser på den nationella nivån och på EU-nivå. 
Det är obligatoriskt för regioner att ta fram RUS, antingen på egen 
hand eller tillsammans med närliggande regioner (SFS 2017:583). I Väs-
terbotten omnämns byggandet av flervåningshus i trä som en av priori-
teringarna inom RUS, med kopplingar till regional kompetens, forsk-
ning och näringsliv men också som hållbar produktion som bidrar till 
omställningen till ett klimatneutralt samhälle och utvecklingen av bio-
ekonomin (Region Västerbotten, 2020). I Dalarna pekas träbyggande ut 
inom ramen för energieffektivt samhällsbyggande, som en del av RUS 
som regionen kallar för innovativa miljöer och entreprenörskap. I arbe-
tet med RUS har Region Dalarna tillsammans med Högskolan Dalarna 
identifierat att träbyggande är ett framträdande kompetensområde 
och en styrka i regionens näringsliv med särskild tillväxtpotential 
(Region Dalarna, 2019). 
 Flera av regionerna lyfter också fram industriellt träbyggande i sina 
klimat- och hållbarhetsstrategier, där regionerna specificerar sina åta-
ganden gentemot Agenda 2030 och Parisavtalets genomförande. Så 
här skriver exempelvis Region Jämtland Härjedalen i sin ”Energi- och 
klimatplan 2020–2030”: ”När träprodukter ersätter andra byggmaterial 
blir klimatnyttan dubbel eftersom utsläppsintensiva processer kan 
fasas ut samtidigt som kol binds in i det som byggs. Använder vi mer 
trä i flervåningshus, broar, och vindkraftstorn, till exempel, minskar 
det utsläppen från tillverkningen av betong och stål” (Region Jämtland 
Härjedalen 2019, s. 22). Ett annat exempel hittar vi i Region Jönköping. 
Här har det ”Regionala hållbarhetsprogrammet 2021 – 2025” en uttalad 
målsättning om att minska klimatpåverkan från regionens fastigheter. 
Detta ska bland annat ske genom att skapa en hållbar byggprocess som 
minskar klimatpåverkan från om- och nybyggnationer. Förutom att 
beakta klimatpåverkan tidigare i byggprocesserna handlar detta mål 
om att ”arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta kon-
struktioner i byggprojekt” (Region Jönköping 2021, s. 12). Flera av de 
regionala strategierna inom klimat och hållbarhet är framtagna till-
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sammans med länsstyrelsen i den aktuella regionen, vilket innebär att 
målen är ett resultat av förhandling med, och har förankring hos, flera 
aktörer i regionen. 
 Det finns också en koppling mellan regionernas arbete med smart 
specialisering och bioekonomiska strategier och industriellt träbyg-
gande. Region Värmland var tidigt ute med en regional strategi för 
smart specialisering, där syftet med strategin är att främja en skoglig 
bioekonomi i regionen. I en utvärdering av regionens arbete med smart 
specialisering under perioden 2015–2020 lyfts industriellt träbyggande 
fram som ett nytt forskningsområde som är under utveckling och där 
många satsningar pågår. Regionen har dessutom beslutat att ”ta fram 
en [regional] träbyggnadsplan som skall läggas fram för politiskt beslut 
under 2021” (Region Värmland 2021, s. 359). Även i Västerbotten kopp-
las smart specialisering och industriellt träbyggande ihop i den regio-
nala innovationsstrategin. Inom fokusområdet för smart specialisering 
skriver de att ”Regionen har genom sina råvarutillgångar, industri samt 
forsknings- och utvecklingskompetens unika tillväxtförutsättningar 
och stora möjligheter till ytterligare förädling av basindustrins produk-
ter. Bland annat eftersträvas en utveckling av användningen av bio-
massa, liksom träindustriella processer och metoder, från skog till fär-
dig träprodukt, genom utökad FoU. Inom regionen eftersträvas även en 
position på den internationella marknaden för framtida träbyggnads-
teknik och klimatanpassat byggande” (Region Västerbotten 2014, s. 22). 
Industriellt träbyggande kan på detta sätt ses som en del av regioner-
nas innovationsstrategier och visioner för en ökad digitalisering inom 
näringslivet. 
 Tillsammans med länsstyrelserna har flera regioner utarbetat regio-
nala skogsstrategier, där en del av utrymmet ägnas till industriellt trä-
byggande. De regionala skogsstrategierna utgår alla ifrån det natio-
nella skogsprogrammet vars vision lyder ”Skogen, det gröna guldet, ska 
bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet som till utvecklingen av 
en växande bioekonomi” (Regeringskansliet 2018, s. 11). I Region Gävle-
borg framhåller man trähus på detta sätt i sitt regionala skogsprogram 
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”Att bygga i trä är framtiden. Det är flexibelt, klimatsmart, ger sunda 
hus och arbetstillfällen. I länet finns mycket kompetens till att bygga 
och förvalta trähus, men det finns bara ett fåtal aktörer som bygger 
storskaligt i trä eller som erbjuder produkter för industriellt träbyg-
gande […] Gävleborgs län har en stor potential att utveckla trähusbyg-
gande och därigenom nå ett högre förädlingsvärde med bättre före-
tagsekonomi och större samhällsnytta” (Region Gävleborg 2021, s. 20). I 
Region Östergötlands regionala skogsstrategi lyfts även här industriellt 
träbyggande fram som ett sätt att öka andelen biobaserat material i 
byggnader för att ersätta fossila material och samtidigt binda kol, 
skapa bättre inomhusklimat och öka vidareförädling inom skogsbru-
ket ”vilket bidrar till att skapa arbetstillfällen och tillväxt i länet” 
(Region Östergötland 2021, s. 16). En målsättning inom det regionala 
skogsprogrammet är att 50 procent av nybyggnation och renovering i 
Östergötland bör använda trä år 2030. Liknande skrivningar och strate-
gier återfinns i flertalet regioner med en regional skogsstrategi där 
industriellt träbyggande kopplas både till en vidareförädling och vär-
deökning av skogsråvaran, och skogens förmåga att erbjuda ekosys-
temtjänster som antas minska koldioxidutsläppen i samband med pro-
duktion. 

Externa processer och samarbeten  
för att främja industriellt träbyggande 

För att främja industriellt träbyggande har flera av regionerna gått 
samman i olika regionala nätverk och samarbeten. Region Värmland 
och Region Dalarna drev tillsammans med två norska fylkeskommu-
ner projektet ”The bioeconomy regions in Scandinavia” mellan åren 
2017–2020. Projektet som stöttades av EU genom den europeiska 
utvecklingsfonden Interreg, hade som delmål att bl.a. tillvarata och 
stötta små och medelstora företags möjligheter att växa genom indu-
striellt träbyggande (bioeconomyregions.com, u.å.). Under samma 
period ledde Region Västerbotten projektet ”Bioekonomi – regioner i 
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samverkan” där totalt 12 regioner i Sverige ingick. Detta projekt vars 
syfte var att öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekono-
misk utveckling, finansierades av Tillväxtverket och fokuserade på att 
kunna utveckla skogsnäringens värdekedja ”från skogsbruk och skogs-
maskiner till förädling till av trä till papper, sågade trävaror och trähus” 
(Region Västerbotten, 2019). Ytterligare exempel på regionala samarbe-
ten finns i Småland. Där har Region Kalmar, Region Kronoberg och 
Region Jönköping sedan 2011 arbetat tillsammans med gemensamma 
strategier för att utveckla den trärelaterade industrin under samlings-
namnet ”Träregion Småland”. Genom denna strategi har det konstate-
rats att det ”finns goda förutsättningar för att etablera Småland som en 
modern träregion och ett centrum för industriellt träbyggande” (Träre-
gion Småland 2017, s. 6). 
 Förutom att samarbeta med andra regioner finns det också flera 
exempel på hur regionerna samarbetar med forskningsaktörer och 
näringslivsrepresentanter i olika klustermiljöer, inte sällan utifrån ett 
triple helix-perspektiv med fokus på industriellt träbyggande. Region 
Västerbotten är tillsammans med Umeå kommun och EU:s regionala 
utvecklingsfond delfinansiär till det ”Skogstekniska klustret” som sam-
lar ett 10-tal företag i skogsindustrin från norra Sverige tillsammans 
med tre forskningsorganisationer; Umeå universitet, Luleå universitet 
och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Klustret, vars syfte är att bygga 
upp ett innovationssystem som utvecklar framtidens skogsbruk, har en 
uttalad ambition om att bidra till hållbarhet. Industriellt träbyggande 
är ett av klustrets intresseområden (Skogstekniska klustret, 2020). Ett 
annat exempel är klustersamarbetet ”Byggdialog Dalarna” där Region 
Dalarna tillsammans med bland annat EU:s regionala utvecklingsfond 
Interreg stöttar verksamheten. En av klustrets temagrupper fokuserar 
på industriellt träbyggande. De beskriver sin verksamhet så här: ”Bygg-
Dialog Dalarna arbetar starkt för ett ökat träbyggande i Dalarna. För-
delarna med träbyggande är många, framförallt ur miljö- och klimat-
synpunkt. Förutom att byggprocessen är tyst, snabb och smidig så blir 
det ett gott inomhusklimat och en hälsofrämjande miljö. Dalarna är ett 
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skogslän och har lång tradition och en kultur som på många sätt kan 
förknippas med trä. Träbyggandet skapar jobb i närområdet och mins-
kar dessutom transportbehoven. Eftersträvade hållbarhetsmål kan lätt-
are förverkligas och producenter av konkurrerande/kompletterande 
material tvingas se över sin miljöbelastning” (Byggdialog Dalarna, u.å). 
 Ett tredje exempel på en klustermiljö som arbetar för att utveckla det 
industriella träbyggandet är ”Smart housing Småland” som finansieras 
av Vinnova samt Region Kalmar, Region Jönköping och Region Krono-
berg. Förutom dessa tre regioner ingår även Linnéuniversitetet, Hög-
skolan i Jönköping, RISE – Research Institutes of Sweden och näringsli-
vet i klustersamarbetet som vill bidra till ökad innovations- och 
konkurrenskraft inom industriell produktion av trähus. Klustret har 
flera olika verksamhetsområden som binder samman frågor om håll-
bart samhällsbyggande, konkurrenskraft, kompetensförsörjning, kun-
skapsutveckling, innovationer och nätverkande genom olika slags pro-
jekt och aktiviteter (Smart Housing Småland, u.å.). På liknande sätt 
arbetar klusterorganisationen inom ”Paper Province” i Värmland, som 
trots namnet inte bara arbetar med frågor som rör papperstillverk-
ning, utan alla slags innovationer och utveckling som stöttar en 
omställning till ett fossilfritt samhälle. Genom att samla aktörer från 
både näringsliv, forskning (Karlstad universitet och RISE) samt offent-
liga aktörer (däribland Region Värmland) strävar Paper Province mot 
att bidra till en hållbar samhällsutveckling med skogen som bas. Mon-
tage och logistiklösningar inom industriellt träbyggande är ett spets-
område inom Paper Province, där man enligt egen utsago siktar på att 
bli världsledande (Paper Province, 2019). 
 Regionerna bidrar också med finansiellt stöd till forskning- och 
utvecklingsprojekt. Västra Götalandsregionen har under perioden 2017–
2020 stöttat projektet ”Rethinking Wood” som var ett samarbetspro-
jekt mellan offentliga aktörer, företag och akademi i Västsverige och 
Osloregionen för att sprida kunskap och goda erfarenheter inom att 
använda sig av träråvara för byggnation, möbelproduktion, pappers-
massa, textil, bränsle m.m. Inom Rethinking Wood har bland annat 
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studiebesök, workshops och nätverksträffar med fokus på industriellt 
träbyggande arrangerats, som riktar sig till politiker, tjänstemän och 
kommunala bolag (Rethinking wood, 2020). Ett annat exempel är pro-
jektet ”IndBygg” som startades 2020 och drivs av Paper Province. Pro-
jektet finansieras av bland andra Region Dalarna och Region Värm-
land, men också med stöd från EU. Här vill projektets ägare att 
kompetensen hos beställare inom offentlig sektor ska höjas, så att fler 
byggprojekt i kommunal och regional regi ska välja trä som byggmate-
rial framför betong och stål. IndBygg syftar också till att stärka konkur-
renskraften och skapa en samverkansplattform för aktörer inom indu-
striellt träbyggande som är verksamma i Värmland och Dalarna (Paper 
province, u.å.). 
 Just frågor om utbildning och kompetensutveckling är återkom-
mande utmaningar som regionerna identifierar inom det industriella 
träbyggandet. Eftersom det delvis ställs andra kunskapskrav inom 
industriellt träbyggande jämfört med den konventionella byggindu-
strin har flera regioner valt att satsa på utbildningsinsatser inom indu-
striellt träbyggande. Region Jönköping, Region Kronoberg och Region 
Kalmar arbetar sedan 2019 med ”Trähusskolan”. Här vill man ge mer 
kunskap till alla aktörer som är inblandade i byggprojekt. Trähussko-
lan behandlar hela processen i industriellt träbyggande från planering 
och upphandling, till ekonomi, teknik, material, utformning, konstruk-
tion, klimat, energi och underhåll (Träregion Småland, 2021). I Region 
Jämtland Härjedalen har utbildningsdagar inom industriellt träbyg-
gande arrangerats inom ramen för regionens arbete för en klimatsmart 
och fossilfri region 2030. Här varvas föreläsningar av olika branschföre-
trädare med workshops och platsbesök på nybyggnadsområden med 
träprofil. Utbildningsdagarna vänder sig till såväl privata som offent-
liga aktörer som är involverade i byggnadsprocesser (Region Jämtland 
Härjedalen, 2017). Genom sin satsning ”Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om” genomför Region Västra Götaland under 2021 en riktad 
utbildningsinsats som vänder sig till fastighetsägare, förvaltare, 
bostadsutvecklare, entreprenörer och konsultbolag att på ett konkret 
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och praktiskt sätt anta ”Byggutmaningen – klimatbudget”. Här diskut-
eras industriellt träbyggande på basis av klimat, energieffektivitet och 
flexibilitet i byggprocesserna och hur detta kan vara en del av byggna-
tionen av de 10  000 nya bostäder som beräknas behövas i regionen 
under den kommande 10-årsperioden (Västra Götalandsregionen, 
2021).

Miljö
 D Klimat- och hållbarhetsstrategier
 D Upphandling/egna investeringar för att 
bidra till klimatnytta

 D Utbildning med fokus på omställning
 D Regionala skogsstrategier med fokus på 
ekosystemtjänster

Bostäder
 D Utbildningsinsatser för att öka 
bostadsbyggandet

 D Inomhusklimat

Näringsliv
 D Upphandling för att skapa regional  
marknad

 D Regional utvecklingsstrategi 
 D Smart specialisering
 D Utbildning för inköp, design och produk-
tion inom regionen

 D Bioekonomiska strategier
 D Forsknings och utveckling för innovation 
och samverkan

 D Klustersatsningar, Triple Helix
 D Mellanregional samverkan för närings-
livsutveckling och samverkan

 D Kunskapsutbyten och samverkan mellan 
aktörer

 D Regionala skogsstrategier med fokus på 
näringslivsutveckling

 D Regional arbetsmarknad och kompetens-
försörjning

Export 
 D Världsledande inom träbyggande

Figur 3. Sammanställning av regionala perspektiv på industriellt träbyggande. Källa: egen 
bearbetning.
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Avslutande reflektioner
På ett övergripande plan har regionernas perspektiv på industriellt trä-
byggande framförallt utvecklats inom ramen för olika slags miljö- och 
näringslivsfrågor, som framgår i figur 3. Det är också inom dessa områ-
den som kopplingen till den nationella politiken är som starkast. Det 
överlägset största intresseområdet för regionerna inom industriellt 
träbyggande handlar om näringslivsfrågor som spänner mellan kom-
petensutveckling, innovationer, samverkan mm. Samtidigt är regio-
nerna engagerade i klimat- och miljöfrågor och gör tydliga kopplingar 
mellan insatserna för att främja det industriella träbyggandet och 
bevarande av miljöskyddsvärden och minska utsläppen av växthusga-
ser. Inte sällan samarbetar regionerna med länsstyrelserna just i miljö-
frågor genom bland annat regionala hållbarhetsplaner och regionala 
skogsstrategier. Dock verkar liten överföring ske från dessa diskussio-
ner till andra perspektiv (bostäder, näringsliv, export) som lyfts fram i 
frågor som rör industriellt träbyggande. 
 Ett exempel på bristande överföring mellan de olika perspektiven är 
att det överlag saknas en kritisk diskussion bland regionerna om de 
eventuella brister trä som byggnadsmaterial kan ha. Även diskussio-
nen om eventuella förluster av biologisk mångfald eller rekreationsvär-
den vid skogsavverkning kopplas inte nämnvärt till frågan om industri-
ellt träbyggande. Ett genomgående resultat av denna analys är att 
regionerna uteslutande bara diskuterar potentiella fördelar med indu-
striellt träbyggande, och att ingen egentlig problematisering görs till 
potentiella risker och utmaningar, utöver att kompetens och kunnande 
inom branschen behöver stärkas. Regionerna skriver tydligt fram att 
det är trä man vill ha som byggnadsmaterial, istället för de egenskaper 
som trä representerar. Detta riskerar att skapa potentiella inlåsningar i 
utvecklingen av det industriella träbyggandet i de fall regionerna foku-
serar mer på trä som produkt istället för dess funktion som klimats-
mart byggmaterial. 
 Avslutningsvis kan det sägas att kopplingen till den nationella politi-
ken är betydligt svagare inom frågor som export, där regionerna 
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uttrycker ett fokus på den regionala marknaden snarare än en interna-
tionell marknad. Även inom frågor som rör bostadspolitiken är de regi-
onala perspektiven få, även om det berörs av vissa. Detta är kanske inte 
särskilt konstigt med tanke på att regionernas utvecklingsansvar inte 
explicit omfattar ett ansvar för att främja bostadsbyggande. Trots detta 
är avsaknaden av regionala bostadspolitiska utvecklingsstrategier 
något anmärkningsvärd, eftersom industriellt träbyggande i regel 
handlar om byggandet av bostäder. En fråga för fortsatta studier skulle 
således vara att undersöka hur regionerna värderar olika hållbarhets-
mål kopplat till industriellt träbyggande och utvecklingen av en regio-
nal bioekonomi?

Noter
1. Kapitlet koppar till två olika forskningsprojekt: ”Sustainable housing 2.0? The role of 

policy networks and eco innovations in the development of the wood based housing 

sector” finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser (W2015-0404:1) och ”Trä-

husindustrins inverkan för landsbygdens arbetsmarknad?” finansierat av Kungliga 

Skogs- och Lantbruksakademin (GFS2020-0048).
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Infrastrukturutmaningar i  
krympande kommuner 

 Ida Grundel & Dick Magnusson

Inledning
Nästan hälften av Sveriges 290 kommuner har haft en minskande 
befolkning under de senaste 40 åren (SCB, 2021). Flertalet kommuner 
kämpar därför med minskande skatteintäkter och således minskande 
ekonomiska resurser som ska täcka kostnader för skola, vård och 
omsorg, infrastrukturutveckling och service. Flera studier har också 
visat hur skillnaderna både mellan och inom regioner har ökat gäl-
lande till exempel medelinkomst, utbildningsnivåer, ohälsa, arbets-
marknad och service under samma period (se t.ex. Enflo, 2016; Björling 
& Fredriksson, 2018). Till viss del har denna utveckling sin förklaring i 
den urbaniseringsprocess som har pågått sedan mitten av 1950-talet. 
Urbaniseringen har inte enbart inneburit att människor flyttat från 
landsbygden till staden, utan även att andra viktiga samhällsfunktio-
ner och service har koncentrerats till tätorter och storstadsregioner 
vilket i sin tur har lett till ökad ojämlikhet mellan stad och landsbygd. 
 Att vissa platser har en minskande befolkning och således ”krymper” 
kan leda till stora omställningskostnader avseende infrastruktur, det 
vill säga de system som möjliggör flödet av gods och människor (trans-
portsystem), vatten och avlopp (VA), elnät, fiber och fjärrvärme (se 
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t.ex. Addie, et al., 2020; Pike.et al., 2019). De här systemen byggdes upp 
när befolkningen var större och i de kommuner där befolkningen mins-
kat kan detta resultera i överdimensionerad infrastruktur med stora 
tekniska utmaningar (SOU 2020:8). Att befolkningen minskat kan såle-
des påverka infrastruktursystemens funktionalitet på grund av bris-
tande ekonomiska satsningar och investeringar samt underhåll, i syn-
nerhet när det ställs krav på kommunal medfinansiering (Enflo, 2016). 
 Ofta sker stora infrastruktursatsningar, i synnerhet transportsystem, 
i de redan resursstarka storstadsregionerna (Enflo, 2016). Den här 
typen av storskaliga infrastrukturprojekt har länge setts som en av de 
stora byggstenarna för att stötta regional utveckling och utjämning. 
Trots det har få studier visat att investeringar i den här typen av projekt 
har lett till önskade effekter (Crescenzi & Rodríguez-Pose, 2012). Samti-
digt har investeringar i annan infrastruktur som ofta tas för given 
såsom vatten och avlopp, lokala vägnät, elnät och bredband blivit allt-
mer eftersatt. En sådan utveckling kan ytterligare öka klyftorna både 
mellan och inom regioner och mellan urbana och rurala områden 
(Pike et al., 2019). På så sätt går det inte att bortse från att infrastruktur-
system inte enbart består av stora tekniska system, utan att deras 
utveckling också är nära sammankopplade med samhällsutvecklingen 
och de institutioner som reglerar och underhåller dem (Kaijser 1994; 
Jonsson 2000; Frantzeskaki & Loorbach 2010). Infrastruktursystem har 
också en tydlig geografisk och rumslig dimension genom att de när de 
en gång har byggts kan vara svåra att anpassa till nya realiteter (Humer, 
2018). 
 I det här kapitlet diskuterar vi de växande regionala och inomregio-
nala skillnaderna avseende infrastruktur, med fokus på vägar, vatten- 
och avloppsystem (VA-system), fjärrvärme samt bredband och mobil-
master för telekommunikation. Kapitlet bygger på den studie som 
genomfördes inom projektet Fjärrvärme i krympande kommuner som 
finansierats av Energimyndigheten mellan februari 2019 och somma-
ren 2021. Det empiriska underlaget utgörs av både kvantitativt och kva-
litativt material. Inledningsvis genomfördes en enkätstudie till energi-
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bolag i 76 kommuner. Därefter genomfördes fördjupade fallstudier i 19 
av kommunerna som alla har haft en minskande befolkning under de 
senaste 50 åren (se figur 1). Totalt genomfördes 53 semistrukturerade 
intervjuer med planerare, politiker och representanter för energiföre-
tag. Intervjuerna utgick från teman som infrastrukturutmaningar, 
kommunens organisation, samarbeten och samverkan samt plane-
ringsstrategier. Utöver intervjuerna analyserades också kommunernas 
strategiska dokument i form av kommunernas översiktsplaner och års-
rapporter mellan åren 2014–2019 (se också Perez, 2021). Genom att 
adressera de infrastrukturutmaningar svenska kommuner står inför 
argumenterar vi att regional ojämlikhet inte enbart är en fråga om 
skillnader mellan olika landsdelar utan att det även har kommit att bli 
en inomregional angelägenhet med ökande skillnader mellan mindre 
och större kommuner.
 Kapitlet har följande struktur: I nästa del ges en kortfattad översikt 
över tidigare forskning om krympande kommuner. Därefter redogör vi 
för tre infrastrukturutmaningar i studiens kommuner och som fram-
kom i analysen av det empiriska materialet. Vi argumenterar för att de 
här utmaningarna kan bidra till att öka skillnaderna mellan olika plat-
ser både inom och mellan regioner. Avslutningsvis sammanfattar vi 
studiens resultat i en avslutande diskussion. 

Krympande kommuner och infrastruktur
I första hand har forskningen om krympande städer (shrinking cities) 
fokuserat på befolkningsminskning i större och före detta industristä-
der som till exempel Detroit, Manchester och Liverpool. Utgångspunk-
ten för de här studierna har varit städer med en befolkning på minst 
10 000 invånare med en befolkningsminskning som pågått i mer än två 
år (Hollander & Németh, 2011). För svenska förhållanden innebär detta 
att flertalet svenska kommuner som krymper inte passar in i den här 
definitionen, vare sig när det gäller befolkningsmängd eller befolk-
ningstäthet. Samma sak gäller även en stor del av Europas städer där 
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Figur 1. Karta över studiens 19 kommuner, Källa: Författarna.
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omkring 50 procent har en minskande befolkning och där majoriteten 
utgörs av små och mellanstora städer med en befolkning på under 
10 000 invånare (Wolff & Wiechmann, 2017). Samtidigt har intresset för 
mindre kommuner och regioner som krymper ökat under det senaste 
årtiondet (se t.ex. Hospers & Syssner, 2018, Syssner, 2020). 
 Forskningen om krympande städer har ofta fokuserat på konsekven-
serna av en minskande befolkning i form av t.ex. överdimensionerad 
infrastruktur och övergivna byggnader (Hollander, 2018) och på de 
strategier och policys som har utvecklats för att komma till rätta med 
problemen. De här utmaningarna finns även i mindre kommuner och 
regioner, men som en följd av minskade skatteintäkter har mer rurala 
platser också svårigheter att bibehålla såväl kommunal som kommer-
siell service såsom skola, vård och omsorg, affärer, restauranger, bank-
kontor och apotek (Niedomysl & Amcoff, 2011). Ytterligare en utmaning 
är att få medlen att räcka till att underhålla och utveckla den kommu-
nala infrastrukturen som i takt med minskande befolkningsunderlag 
blir alltmer överdimensionerad (Syssner & Jonsson, 2020). 
 Trots detta och istället för att komma tillrätta med konsekvenserna 
av en minskande befolkning arbetar idag flertalet kommuner och regi-
oner med tillväxtstrategier för att öka sin befolkning. Något som antas 
leda till ekonomisk utveckling och tillväxt. På så sätt har ”tillväxt” både 
avseende befolkning och ekonomisk tillväxt kommit att bli en norm för 
lokal och regional utveckling och planering (se t.ex. Schatz, 2017, Syss-
ner, 2020). Att ”krympa” associeras snarare med en negativ utveck-
lingsspiral och dåliga planeringsstrategier (t.ex. Haase et  al., 2012; 
Weichmann & Bontje, 2015) trots att detta inte nödvändigtvis hänger 
samman (Sousa & Pinho, 2015). Till viss del kan detta förklaras av att 
platser med en minskande befolkning under en längre tid har reprodu-
cerats som perifera och mindre fördelaktiga platser med mindre kvali-
ficerad arbetskraft än storstadsregioner samt med brist på ekonomiska 
investeringar i såväl infrastruktur, service och välfärd (Ehrlich, et  al., 
2012; Eriksson, 2015; Heldt Cassel och Stenbacka, 2020). Det finns på så 
sätt en risk att platser som krymper stigmatiseras och ställs i ett mot-
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satsförhållande till storstadsregioner som idag ses som centrala för att 
attrahera människor, ekonomisk aktivitet och större infrastrukturpro-
jekt (Schatz, 2017). De här processerna tenderar att leda till geografiska 
skillnader och socio-rumslig polarisering mellan starkare ekonomiska 
centra (ofta större städer) och mer perifera områden (Rodríguez-Pose, 
2018). 
 På senare tid har dock detta tillväxtorienterade paradigm i hög grad 
kommit att ifrågasättas inom forskningen (se t.ex. Wiechmann & 
Bontje, 2015; Pallagst et al., 2019; Syssner, 2020). Istället för att enbart 
fokusera på teorier om befolkningstillväxt lyfts frågor om möjligheter 
och acceptansen kring en minskande befolkning (Pallagst et al., 2017). 
Exempelvis menar Sousa och Pinho (2015) att platsutveckling måste 
diskuteras i relation till: tillväxt, långsam tillväxt, stabilisering och 
minskning. Syssner (2020) argumenterar för att lokala myndigheter i 
kommuner som har en minskande befolkning behöver utveckla så kall-
lade lokala anpassningspolicys, där en minskande befolkning också kan 
ses som något positivt och associeras med attribut såsom hållbarhet 
och livskvalitet. 
 I den fortsatta texten diskuterar vi effekterna av att kommuner 
krymper med fokus på tre infrastrukturutmaningar som har framkom-
mit i studien; överdimensionerad infrastruktur, kapacitetsbegräns-
ningar och decentralisering av infrastrukturstyrning. Vi menar att de 
här utmaningarna riskerar att bidra till ökande regionala skillnader 
och ojämlikhet både inom och mellan regioner. 

Utmaningar i kommuner som krymper
Tolv av de 19 kommunerna (för en översikt se tabell 1) som ingick i stu-
dien har idag en befolkning på mindre än 10 000 invånare och definie-
ras enligt Tillväxtverket (2020) som rurala områden. Det innebär att 
mer än 50 procent av befolkningen i kommunerna bor i rurala glest 
befolkade områden. Kommunerna beskriver alla liknande utmaningar 
i relation till en minskande befolkning. Några av de mer generella 
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utmaningarna handlar om låga födelsetal samt en åldrande befolkning 
där en stor andel äldre förväntas gå i pension inom de närmaste åren, 
vilket i sin tur leder till minskade skatteintäkter som ska täcka ökade 
kostnader för vård och omsorg. Många yngre flyttar från kommunerna 
för studier och blir ofta kvar på den nya platsen. Som ett resultat finns 
därför en ökande efterfrågan på högutbildad arbetskraft inom såväl 
den offentliga som privata sektorn (se också Syssner, 2020). Fortsatt 
fördjupar vi oss i de infrastrukturutmaningar kommunerna står inför. 

Tabell 1. Översikt över kommunerna i studien. Källa: SCB, 2021.

Kommun:

Befolknings-
mängd 
(2020)

Befolknings-
densitet (per 

km2)

Befolknings-
förändring 

(1968 1–2020 
(%))

Befolknings-
förändring 

(2004–2020 
(%))

Gullspång 5169 16.4 -25 -8
Gällivare 17462 1.1 -33 -8
Hagfors 11517 6.3 -42 -14
Hultsfred 14107 12.6 -28 -2
Hällefors 6896 7.0 -41 -10

Jokkmokk 4851 0.3 -44 -12
Laxå 5659 9.4 -39 -8
Ljusnarsberg 4674 8.1 -39 -12
Malung-Sälen 10177 2.5 -19 -3
Pajala 5966 0.8 -49 -12

Ragunda 5208 2.1 -43 -10
Sollefteå 18872 3.5 -34 -10
Säffle 15420 12.6 -23 -4
Torsby 11549 2.8 -34 -11
Vilhelmina 6539 0.8 -28 -11

Ydre 3726 5.5 -18 -4
Älvdalen 7033 1.0 -26 -6
Älvsbyn 8054 4.7 -11 -7
Ödeshög 5338 12.3 -13 -3
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Överdimensionerad infrastruktur
Många studier om krympande städer handlar som tidigare nämnts om 
överdimensionerad infrastruktur. På samma sätt som i större städer är 
en av utmaningarna även för mindre kommuner att anpassa infra-
strukturen till den nuvarande befolkningsmängden. Det gäller framför-
allt vägar, byggnader (i synnerhet allmännyttan som byggdes under 
1960- och 1970-talen) och VA-system. I större städer är det ofta möjligt 
att anpassa infrastrukturen till en minskande befolkning genom så 
kallad ”downsizing” där infrastruktur rivs eller tas bort, eller genom att 
övergivna stadsdelar görs om till grönområden, parker och friluftsom-
råden (t.ex. Sousa & Pinho, 2015). Men det finns stora skillnader mellan 
hur stora städer och glest befolkade kommuner kan hantera en överdi-
mensionerad infrastruktur. Flera av kommunerna i studien karaktäri-
seras av en låg befolkningsdensitet och sträcker sig över stora geogra-
fiska ytor. På samma sätt sträcker sig även infrastruktursystemen över 
stora områden där även befolkningen som bor i mer glest befolkade 
områden är beroende av en fungerande infrastruktur. En av kommu-
nens huvuduppgifter är dessutom att tillgodose invånarnas behov av 
infrastruktur såsom vägar och VA-system oavsett var i kommunen man 
bor. Som två av respondenterna i studien uttrycker det, så är det inte 
möjligt att ta bort grundläggande infrastruktur i kommunerna: 

”Sedan så har du VA. Vårt VA-nät är strukturerat för ungefär 7000 invå-
nare, vi är 5200 idag. Driften av nätet blir dyrare och dyrare så vi måste 
höja VA-avgifterna. Det är inte bara att stänga av någonting, det går där 
det går. Vi har också ett vägnät som kostar. Vi kan inte bara stänga av 
gatorna och vägarna, de ligger kvar och blir dyrare när vi blir färre”  
(Intervju 6, politiker). 

”Vi har varit någon gång i tiden nästan 12  000 invånare och är 4 700 
idag, men det är inte så att vi har kunnat avveckla till exempel antal 
kilometer väg. Vi har fortfarande lika mycket vägar, vi har fortfarande 
mycket ledningar som ligger i backen och ska transportera vatten och 
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avlopp. Det finns ju sådan här infrastruktur i kommunen som blir 
dyrare och dyrare ju färre vi är som ska bära de kostnaderna” (Intervju 
26, politiker). 

När det gäller byggnader har vissa av kommunerna kunnat anpassa sitt 
bostadsbestånd inom allmännyttan genom rivning av flerfamiljshus, 
medan andra kommuner fortfarande kämpar med oattraktiva bostä-
der som är dyra att underhålla. Rivning kan sänka kostnaderna för 
lägenheter som står tomma, men byggnader kan inte ses som isolerade 
enheter, utan medför också konsekvenser för annan infrastruktur. Ett 
sådant exempel är då efterfrågan på t.ex. värme minskar och byggna-
der som i de här fallen ofta värms upp av fjärrvärme kräver att led-
ningar behöver pluggas igen och leder till förlorade investeringar i 
delar av distributionsnät som inte utnyttjas. 
 Vägar och VA-system är de infrastruktursystem som har de största 
kostnaderna avseende såväl investeringar som underhåll. Precis som 
tidigare studier har visat så har de allra flesta av kommunerna en rad 
underhållsproblem. Bland annat så riskerar överdimensionerade VA-
system med ett litet vattenutnyttjande att ledningarna blir sedimente-
rade, förhöjd temperatur och bakterietillväxt genom att vattnet kan bli 
stående. Därför blir också underhållet av ledningarna mer krävande 
och kostsamt (Moss, 2008; Naumann och Bernt, 2009): 

”Och vad gäller vatten och avlopp så är det ständigt i alla budgetbered-
ningar som den tickande bomben på nåt sätt. Allt byggdes ju under 
50–60–70-talet, precis som i hela Sverige egentligen, och nu börjar det bli 
gamla ledningar som behöver underhåll. Då kanske man byggde för 
30 000 i kommunen som nu har 19 000” (Intervju 38, politiker). 

Intresseorganisationen Svenskt Vatten har beräknat att de årliga inves-
teringarna i vatten- och avlopp måste öka med 40 procent under de 
kommande 20 åren för att kunna möta behovet. Mer än hälften av 
ökningen handlar om att investera i redan existerande VA-system, 
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medan resten är nödvändiga för att möta framtida funktioner i syste-
men (Svenskt Vatten, 2020). En annan central fråga är regleringen av 
VA-systemen då kommunerna är ansvariga för systemen och måste 
budgetera för återinvesteringar. Samtidigt är VA-systemen starkt regle-
rade, vilket innebär att kommunerna inte kan ta ut en högre avgift än 
vad som är skäligt för att driva och underhålla systemen. Trots detta 
finns det redan nu stora skillnader i avgifter för VA mellan kommuner, 
framförallt mellan större och mindre kommuner (Svenskt Vatten, 
2020). Det är dock tillåtet att bygga upp en reserv för investeringar så 
länge det finns en investeringsplan (SFS 2006:412), samtidigt som 
avgiftshöjningar ofta är förknippade med missnöje från allmänheten. 

Kapacitetsbegränsningar
Ytterligare en utmaning i de studerade kommunerna handlar om kapa-
citet. Flera kommuner menar att de inte längre på egen hand har 
ekonomiska möjligheter att utföra de uppgifter som de är ålagda, det 
vill säga att: ”Oavsett storlek har alla kommuner i princip samma 
ansvar och skyldighet att erbjuda service och välfärd till sina invånare 
(Slutbetänkande av kommunutredningen, 2020:24)”. Flera kommuner 
har därför byggt upp ett omfattande samarbete med grannkommuner 
inom en rad frågor för att kunna effektivisera verksamheten. Kommun-
samarbeten är inte något nytt fenomen, utan har existerat sedan en 
längre tid tillbaka, inom t.ex. skolsektorn, näringslivsutveckling och 
räddningstjänsten. Men idag har samarbete även kommit att inkludera 
t.ex. gemensam energirådgivning, IT, lönenämnd och lönekontor, 
miljö- och byggnadsnämnd, teknisk förvaltning, översikts- och detalj-
planering osv. Det kan bland annat innebära att kommunerna har 
kommit att slå samman viktiga nämnder och förvaltningar, något som 
har både positiva och negativa sidor. Många gånger kan det innebära 
att en nämnd och/eller förvaltning har sitt verksamhetskontor i en 
annan kommun. Några kommuner vittnar om att det har inneburit en 
viss problematik att plankontoret och tekniska förvaltningen finns i en 
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annan kommun när det gäller till exempel gatu- och vägunderhåll, 
underhåll av VA-nätet samt prioritering av investeringar och underhåll 
i det nuvarande infrastrukturnätet. Samtidigt förväntas den här typen 
av samarbeten öka i takt med minskade resurser (Syssner, 2020; Slut-
betänkande av kommunutredningen, 2020).
 Ytterligare en del av kapacitetsbristen handlar om möjligheten att 
rekrytera personal till viktiga positioner. Detta gäller i hög grad inom 
förvaltningar och bolag som arbetar med infrastruktur, som ofta byg-
ger på specialkompetens. Den positiva sidan är att kommunsamarbe-
ten många gånger har underlättat att knyta viktig spetskompetens till 
specifika positioner samtidigt som tillgängligheten till nyckelkompe-
tens ökar i alla kommunerna. I en av kommunerna i studien gjorde 
samarbetet med andra kommuner det möjligt att anställa en vattenin-
genjör, något kommunen inte hade haft ekonomiska möjligheter till på 
egen hand. Just den specifika kompetensen tillsammans med det redan 
etablerade samarbetet gjorde det möjligt att knyta samman VA-syste-
men mellan kommunerna, vilket i sin tur minskade problemen med ett 
överdimensionerat VA-system och stillastående vatten genom att öka 
cirkulationen i ledningarna. 
 Samtidigt är det för de kommuner i studien som karaktäriseras av 
glesbygd och som sträcker sig över stora geografiska områden inte all-
tid möjligt att samarbeta över kommungränserna, i synnerhet när det 
gäller infrastruktur och detaljplanering. Det kan därför vara svårt att 
dra ekonomiska skalfördelar av kommunal samverkan om avstånden 
till grannkommunerna är långa (Slutbetänkande av kommunutred-
ningen, 2020). Det finns också en risk att lokala tjänstemän och 
politiker i första hand ser till den egna kommunens intressen. En ökad 
samverkan över kommungränserna kräver att de berörda parterna ser 
till den större ”kommunregionens” intressen och det blir därför viktigt 
att hitta fungerande strukturer för hur en sådan samverkan ska se ut 
(Rutgers-Zoet & Hospers, 2018). Ytterligare en del av samverkan med 
externa aktörer handlar om decentraliseringen av infrastruktursystem 
som vi ska titta närmare på i nästa del. 
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Decentralisering av infrastrukturstyrning
Som ett led i den decentraliseringsvåg som ägt rum inom en rad 
verksamheter sedan slutet av 1970-talet har flertalet uppgifter som tidi-
gare legat på staten kommit att landa på kommunala och regionala 
myndigheter. I stora delar av västvärlden anlades de flesta grund-
läggande infrastruktursystemen såsom till exempel vägar, VA-system 
och elnät med finansiellt stöd från den nationella nivån (Pike et  al., 
2019). Idag när de allra flesta av dessa system har stora underhållsbehov 
så har det ekonomiska ansvaret för underhåll och nya investeringar för-
skjutits till kommunerna. Även andra uppgifter såsom bredbandsut-
byggnad ligger idag på regionala och kommunala myndigheter. I många 
av kommunerna i studien uttrycker man en frustration gentemot den 
nationella nivån genom att de känner sig övergivna i många frågor och 
att ekonomiska investeringar sker någon annanstans. Det finns därför 
en växande kritik mot den nationella nivån för den nuvarande bristen 
på ekonomiskt stöd för investeringar i infrastruktur:

”Staten säger: ”vi satsar X miljoner på bredband” och pengarna går ned 
till länsstyrelsen men länsstyrelsen har också fått riktlinjer på hur det ska 
göras men det passar inte alltid in för kommunerna av olika skäl, det är 
för få människor eller för liten andel, ... men samtidigt finns stora behov. 
Då får kommunen gå in. För äldre betalar vi anslutning för att det ska 
kunna finnas anslutning så att vi ska kunna ha nattkameror och sådana 
här saker, men det är inte heller vår uppgift egentligen. Vi kan inte vända 
oss till någon annan och säga: ”det här kan väl ni ta?” […] men en fråga 
är: vill staten ha en levande landsbygd? Någon gång måste staten sätta 
ned fötterna och säga: ja, vi vill detta, och därför ger vi de här möjlighe-
terna” (Intervju 21, politiker).

Den här frustrationen är dock inte enbart riktad mot den statliga 
nivån, utan till viss del mot att en del av dagens infrastruktursystem 
har liberaliserats. Det innebär att systemen i allt högre utsträckning 
drivs av marknadsdrivna operatörer. Kritiken har således vuxit i takt 
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med ökad privatisering av många infrastruktursystem såsom fjärrvär-
mesystem (se också Magnusson 2013; 2016), bredband samt mobilnä-
tet. På så sätt är en annan viktig faktor kommunens möjligheter till in-
flytande över utvecklingen och styrningen av infrastrukturen. Det avser 
framförallt de tidigare kommunalt ägda fjärrvärmesystemen där en 
privatisering av sektorn har ägt rum under de senaste 25 åren som ett 
resultat av försämrade ekonomiska förutsättningar i kommunerna: 

”Vi har sålt vår andel av X fjärrvärme, vi hade 49 procent, och 51 procent 
ägdes av X-företag. X-företag är i sin tur ägt av olika typer av riskkapitalis-
ter. Det är pensionsstiftelser från Australien och det är jättekonstigt. Vi 
sålde 2017 eller 2018 och det var helt enkelt för att vi visste att de skulle 
göra investeringar, vilket de gör nu. Och det var investeringar som för oss 
och vår andel skulle motsvara 130 miljoner, och det har vi inte pengar till. 
Vi fick bra betalt. Tanken var att vi skulle äga för att kunna påverka priset 
och kunna bevaka kommuninvånarnas intresse i detta, men med 49 pro-
cent så går det inte” (Intervju 41, tjänsteman).

Som citatet ovan visar så har många kommuner sålt sina fjärrvärmefö-
retag. På så sätt har de ofta förlorat kontrollen över fjärrvärmeföreta-
get och över det strategiska utvecklingsarbetet. I vissa fall så har 
kommunerna försökt att hålla kvar en del av ägandeskapet, bland 
annat för att kunna hålla nere kostnaderna för kunderna eller för att 
kunna ha kvar en del av kontrollen. Detta kräver dock att kommunen 
har kvar en majoritet av ägandeskapet, vilket oftast inte är fallet. Efter 
en privatisering förlorar kommunerna ofta kontrollen helt över fjärr-
värmen, ofta som ett resultat av försämrad kommunikation och svaga 
relationer med de nya ägarna: 

”Vi har inte något särskilt strukturerat systematiskt samarbete med 
X-företag. Vi har ibland uppvaktat för egentligen skulle vilja ha en utbygg-
nad, en möjlighet att ansluta fler. Efter flera års tjat så lyckades vi få 
ansluta brandstationen till slut, men något mer är man liksom inte 
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intresserade av, och det tycker vi är väldigt synd, för att det är en väldigt 
bra lösning naturligtvis. Sedan har det väl bromsats upp också för att de 
har under några år höjt priset rejält, så det har blivit en väldigt dyr lös-
ning” (Intervju 26, politiker).

Konsekvensen är att kommunerna förlorat bestämmanderätten och 
inflytande över det tidigare kommunala fjärrvärmenätet, något som är 
en risk när infrastruktur privatiseras. En annan konsekvens är att 
expertis och kunskap flyttas om systemägandet flyttas längre från den 
kommunala organisationen. Samma sak gäller även utvecklingen och 
investeringar i elnäten, där ett minskat ägandeskap betyder att 
kommunerna förlorar inflytande över investeringar i näten. Den här 
utvecklingen drabbar oftare mindre kommuner som inte har råd att ha 
kvar sitt ägandeskap jämfört med större kommuner. Ytterligare ett 
exempel gäller utvecklingen av bredband och master för mobiltelefoni: 

”Vi har legat jättebra men nu är det andra som har gått om oss. Nu 
stänger man ned kopparnätet även i tätorten och där har vi för övrigt en 
annan aspekt i det här med tillgänglighet, för någonstans är det så att till-
gång till ett nät är väl så viktigt som ström och vatten, och vi har faktiskt 
inte fullständig täckning på mobilnätet 4G i kommunen. Och det är väl-
digt allvarligt och där gör inte aktörerna vad de ska när de får sina frek-
venser. Det finns ingen marknadsmässighet i att bygga tillräckligt med 
master i kommunen, men det borde aktörerna ta ansvar för, men det gör 
de inte, och det är allvarligt” (Intervju 41, tjänsteman). 

Bredband utvecklas ofta i offentlig-privat samverkan, medan mobilnä-
tet främst har utvecklats i konkurrens. Detta kan i sin tur ha påverkan 
på den framtida utvecklingen av mobilnäten i krympande kommuner. 
Även om de allra flesta av kommunerna i den här studien har ett rela-
tivt utvecklat bredbandsnät, saknar fortfarande vissa geografiska 
områden täckning. Om mobilnätet har dålig täckning på sådana plat-
ser, uppstår problem i samband med att det tidigare kopparnätet som 
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använts för fast telefoni monteras ned. Flera kommuner påtalar att de 
har stora problem med mobiltäckningen i delar av kommunerna där 
inte heller bredband finns. Detta är något som påverkar såväl privat-
personer som företag. I en kommun fanns stora problem för turism-
företagare att kunna hantera internetbokningar och betalningar: 

”Marknadskrafterna bygger inte ut längre, de får ingen lönsamhet, så att 
de som har fått, har fått fiber. Vi som kommun kan inte ge bidrag och vi 
ska inte heller göra det. Det är ett jättebekymmer. Vi har alltså företag 
och privatpersoner som har fått kopparledningen nedtagen och som inte 
ens har mobiltäckning och som inte kan prata i telefon och som inte har 
fiber, och där har vi en verklig utmaning. […] Vi kan bara stötta och för-
söka hitta extern finansiering eventuellt på samhällsmaster2 så små-
ningom. Vi har alltså företagare inom besöksnäringen som får sätta sig i 
bilen och åka iväg och titta om det har kommit några bokningar i bok-
ningssystemet för att de inte har uppkoppling på anläggningen” (Intervju 
23, tjänsteman).

 
Den här utvecklingen bidrar också till såväl ökade skillnader inom som 
mellan regioner då de leder till ”vita prickar” i geografin med dålig 
internetuppkoppling och mobiltäckning. Brister i investeringar och 
dålig bredbands- och mobiltäckning skapar också utmaningar för 
äldre att kunna stanna kvar i hemmen i kommunernas mer glesbefol-
kade områden. 

”Man har monterat ner kopparnätet som man säger och så vidare. Men 
samtidigt så är vi ju inte i ett sådant område där man sätter upp nya mas-
ter och förser oss med mobila lösningar. […] Telia skickar ut och säger att 
vi bygger framtidens nät och river ner koppartråden och så vidare men 
sedan har man ingen lösning för att vi ska ha telefoni helt enkelt. Och det 
är ju så på områden där man är glest befolkade. Det är ju inte lönsamt för 
marknaden helt enkelt. Det finns inget intresse av att vara där” (Intervju 
15, politiker). 
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Idag är uppkopplingen till såväl bredband som mobiltelefoni även en 
attraktivitetsfråga. Som ett resultat av att dessa områden inte ses som 
lönsamma för investeringar i infrastruktur, leder detta till låga förvänt-
ningar från investerare vilket kan leda till ökade skillnader mellan mer 
tätbefolkade (urbana) områden och mer rurala områden (Matern et al., 
2020). På så sätt skapas också ett imperativ av vinstmaximering istället 
för ett tillhandahållande av service för medborgarna vilket i grunden är 
kommunernas och regionernas ansvar. Privatisering och vinstmaxime-
ring av grundläggande infrastruktur kan således leda till att grund-
läggande service försvinner från mindre resursstarka grupper (eller som 
i Sveriges fall) mindre resursstarka platser (Graham & Marvin, 2001). 

Avslutande diskussion
I det här kapitlet har vi visat att kommuner med en minskande befolk-
ning står inför en rad utmaningar avseende infrastrukturfrågor. Detta 
gäller framförallt underhåll av och investeringar i VA-system, vägnät, 
bredbandsutbyggnad och mobiltelefoni samt kompetensförsörjning 
och specialistkompetens. Till viss del har de här utmaningarna upp-
stått i takt med att ansvaret för lokal och regional utveckling har decen-
traliserats. Detta är framförallt tydligt när det gäller VA-systemet där 
staten var med och finansierade utbyggnaden. Idag håller dessa system 
på att bli föråldrade vilket kräver en stor rad investeringar i underhåll 
som kommunerna själva måste bekosta, trots minskade skatteintäkter. 
Enflo (2016) har bland annat förordat att det kan finnas motiv att kom-
pensera kommuner med en minskande befolkning för de omställnings-
kostnader som densamma kan ge upphov till. 
 Att många infrastruktursystem har liberaliserats och öppnat upp 
möjligheterna för privata aktörer har lett fram till att kommunerna i 
vissa fall har förlorat inflytandet över vissa av infrastruktursystemen, 
såsom till exempel fjärrvärmesystemen och mobilnätet. Det finns där-
för en risk att aktörer som styrs av vinstmaximering överger ansvaret 
för de här systemen om de inte längre generar förväntad vinst. Det 
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finns också en risk för stigande priser för kunderna om priserna inte 
regleras av staten. I flera av kommunerna har mobiltäckningen mins-
kat i takt med att kopparnätet har nedmonterats. Det har bland annat 
lett till att det i vissa kommuner finns områden utan vare sig funge-
rande mobil- eller bredbandsuppkoppling, något som får konsekvenser 
för att bedriva näringslivsverksamhet men också möjligheter för äldre 
att kunna stanna kvar på landsbygden. 
 De tre utmaningarna som har lyfts i det här kapitlet visar att oavsett typ 
av infrastruktursystem så står kommuner med en minskande befolkning 
inför stora utmaningar framöver. Det visar också att det inte bara är ojäm-
likheten avseende medelinkomst, utbildningsnivå, arbetsmarknad och 
grundläggande service som ökar mellan landsbygdskommuner och stor-
stadsregioner. Det finns en risk att tillgången till de infrastruktursystem 
som vi idag tar för givna såsom bredband, mobiltelefoni och ett fungerande 
VA-system urholkas i mer glest befolkade områden. Det visar att det finns 
en ökande ojämlikhet både inom och mellan regioner och mellan kommu-
ner som växer och kommuner som krymper. 

Noter
1  På grund av kommunsammanslagningarna som ägde rum kring den här tidpunk-

ten, så är tillgängligheten till jämförbara data tidigare än 1968 begränsad. 

2. Det är respondenten som använder ordet samhällsmast. Det innebär att om de pri-

vata mobiloperatörerna inte sätter upp mobilmaster som ger tillräcklig täckning i 

kommunen, så diskuteras de huruvida offentliga aktörer, i det här fallet kommunen, 

bör sätta upp en mobilmast för att ge täckning till invånarna.
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Man tager vad man haver?  
Om Alfred Nobel och  

platsmarknadsföring i Karlskoga 

 Ida Andersson & Rhiannon Pugh

Inledning
En av tidernas mest kände svensk, uppfinnaren och industrimannen 
Alfred Nobel, dog 1896 i San Remo, Italien. Efter sig lämnade han en 
lång rad uppfinningar, den mest kända är kanske dynamiten, och en 
enorm förmögenhet. Det som hände sen är en välkänd historia, Nobel 
testamenterade sina pengar till att instifta Nobelpriset som sedan 1901 
delats ut årligen till framstående insatser inom fysik, kemi, medicin 
och litteratur samt fred. Att pengarna skulle hamna i Sverige (och 
Norge) var inte en självklarhet, då Alfred Nobel under en lång tid av sitt 
vuxna liv bodde i Frankrike. Det som fällde avgörandet för en svensk-
norsk förvaltning av förmögenheten handlade om att Alfred Nobel 
hade sina hästar i en liten stad i mitten av Sverige, nämligen Karlskoga. 
Enligt fransk lag på den tiden var det nämligen hästarnas lokalisering 
som avgjorde var en människas hem ansågs vara (Alfred Nobels Björk-
born, 2018). Det är om denna historiska relation mellan Alfred Nobel 
och Karlskoga som detta kapitel har sin utgångspunkt, då kommunen 
nu mer än 100 år efter Alfred Nobels död försöker bygga upp platsvaru-
märket ”Alfred Nobels Karlskoga” i syfte att generera regional tillväxt 
och utveckling. Så här uttrycker sig Karlskoga kommun i sin vision: 

Alfred Nobel och  
marknadsföring 

I. Andersson & R. Pugh

Regioner och regional utveckling
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”Karlskoga. Innovationernas centrum. Där vattnet och skogens obändiga 
kraft och energi lade grunden till det som är idag. Alfred Nobels Karl-
skoga. Det kloka och kluriga Karlskoga. Där skaparkraft och uppfinnings-
rikedom fortfarande formar vår stad” (Karlskoga kommun, 2020).

Att använda sig av en känd person från bygden i syfte att marknadsföra 
en plats är inte ovanligt. Liknande exempel kan hämtas från exempel-
vis Memphis, Liverpool och Belfast som använder sig av sina mest väl-
kända (och framlidna) invånare Elvis Presley, John Lennon och George 
Best i sin marknadsföring (Ashworth, 2009; Boland & MacKay, 2021). 
Denna strategi för platsmarknadsföring kallas för ”personlighetsasso-
ciation” (författarnas översättning) (Ashworth, 2009), där tanken är att 
den positiva uppfattning människor har om den kända personen ska 
färga av sig på den plats som personen associeras med. Syftet med 
platsmarknadsföring är just att marknadsföra en stad eller region, 
genom att bygga ett varumärke för den platsen. Målsättningen är att 
skapa en bild av platsen som en attraktiv miljö för nya investerare, 
invånare och besökare och på så sätt bidra till lokal och regional till-
växt (Dinnie, 2011; Lichrou et al, 2017).
 I Sverige arbetar såväl kommuner som regioner med platsmarknads-
föring både genom särskilda kampanjer och evenemang och i det över-
gripande politiska arbetet med regionala utvecklingsplaner och 
visionsdokument (Andersson & Borén, 2019; Lucarelli & Heldt Cassel, 
2019; Syssner, 2010; 2012). Så här skriver forskaren Josefina Syssner om 
fenomenet med platsmarknadsföring:

Platsmarknadsföring handlar […] sällan enbart om att attrahera turister, 
investerare eller inflyttare till en plats utan också om att stärka medbor-
garens känslor av tillhörighet till platsen och om att skapa samsyn och 
gemensamma ledstjärnor i den lokala och regionala utvecklingspolitiken 
(Syssner, 2012:91).
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Både regioner och kommuner har ett ansvar i att skapa gynnsamma 
förhållanden för regional utveckling och tillväxt. I det här kapitlet 
diskuteras strategier för regional utveckling med utgångspunkt i plats-
marknadsföring från ett kommunalt perspektiv. Kapitlet syftar till att 
belysa och problematisera kommunernas roll i regional utveckling, och 
hur platsmarknadsföring används för att bidra till detta. Det finns 
många olika metoder som används inom kommunal platsmarknadsfö-
ring i syfte att stimulera regional tillväxt (se bla Andersson, 2015 för 
översikt), men i detta kapitel utgår vi från exemplet ”Alfred Nobels Karl-
skoga”.
 Karlskoga är en av de kommuner som har haft störst befolknings-
minskning i Sverige, med en minskning på över 9000 personer (mot-
svarande ca 31 %) mellan åren 1970–2020. År 2020 bodde ca 30 200 per-
soner i kommunen (SCB, 2021). Det är därför fullt förståeligt att de 
styrande i Karlskoga känner att något måste göras för att stoppa denna 
negativa trend och inte minst för att locka nya invånare till kommunen 
(se även Pugh & Andersson, kommande). Alfred Nobel räknas till en av 
de mest kända svenskarna genom historien (se bl.a. Ekdal & Karlsson, 
2009) och hans koppling till Karlskoga skulle vid första anblick kunna 
utgöra en bra grund för att utveckla ett platsvarumärke. Från ett forsk-
ningsperspektiv finns dock en del svårigheter med att marknadsföra 
”Alfred Nobels Karlskoga”, vilka vi kommer att utveckla och diskutera i 
detta kapitel. 
 Kapitlet har följande struktur: Inledningsvis ges en fördjupad 
beskrivning av platsmarknadsföring och dess koppling till regional 
utveckling och tillväxt. Härefter kommer en introduktion till Karlskoga 
och en kortfattad metoddiskussion. Därefter diskuteras utmaningar 
med marknadsföringen av ”Alfred Nobels Karlskoga” från två perspek-
tiv; platskonkurrens om varumärket Nobel samt kopplingen mellan 
Alfred Nobel och Karlskoga. Kapitlet avslutas med sammanfattande 
diskussion. 
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Om platsmarknadsföring och  
regional utveckling

I Sverige ser vi ofta spår av platsmarknadsföring när vi kör in i en ny 
kommun. I Uppsala hälsas resande längs med E4:an med frasen ”Väl-
kommen hit, välkommen hem” när de passerar över kommungränsen, 
medan Umeå ”vill mer” (Umeå, 2021) och Vaggeryd beskrivs som en 
plats där ”hjulen alltid snurrar” (Larsson, 2021). Men platsmarknadsfö-
ring omfattar såklart ett bredare perspektiv än bara slagkraftiga slo-
gans längs motorvägen, och är vanligtvis resultatet av ett långvarigt 
strategiskt arbete inom den organisation som står bakom varumärket 
(Andersson & Boren, 2019; Syssner, 2012). Platsmarknadsföring är ett 
tvärvetenskapligt begrepp och studeras av forskare från olika ämnen 
och perspektiv (Lucarelli & Berg, 2011). Det är också ett skalbart 
begrepp, vilket innebär att de kan tillämpas i olika geografiska skalor 
och kontexter, allt från ett enskilt bostadsområde, till en stad, region 
eller ett helt land (Andersson, 2015; Grundel, 2013; Pow, 2014). En 
genomgång av tidigare internationell forskning visar dock att det är 
framför allt stora städer som hamnat i blickfånget (se Andersson, 2014; 
Lucarelli & Berg, 2011) varför det är intressant att förstå hur platsmark-
nadsföring används för att stimulera regional utveckling och tillväxt i 
en mindre kommun. 
 En grundläggande utgångspunkt för platsmarknadsföring är att 
nationer, regioner och städer antas konkurrera med varandra, likt före-
tag på en global marknad, för att locka till sig nya invånare, besökare 
eller investeringar (Dinnie, 2011; Lichrou et al, 2017). Om än en viss kon-
kurrens mellan platser sägs ha funnits historiskt sett (Ward, 1998), 
anses en mer explicit konkurrensdiskurs ha etablerats efter oljekrisen 
på 1970-talet och i takt med en alltmer omfattande ekonomisk globali-
sering (Andersson & Borén, 2019; Syssner, 2012). Konkurrensperspekti-
vet har dock kritiserats, inte minst med tanke på att det inte råder ett 
nollsummespel mellan platser, utan att tillväxt och regional utveckling 
bygger på interaktion och utbyte mellan platser, vilket förutsätter eko-
nomiskt handlingsutrymme på fler än en plats samtidigt (Doel & Hub-
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bard, 2002). Andra former av kritik som framförts handlar bl.a. om att 
det är svårt att bevisa effektiviteten med platsmarknadsföring vad 
gäller att locka till sig nya invånare eller investerare (Andersson, 2015; 
Niedomysl, 2004) och om det överhuvudtaget ska ingå i det offentligas 
uppdrag att lägga skattepengar på marknadsföring (Franzén, 2010). 
 Trots denna kritik kopplas platsmarknadsföring ofta ihop med idéer 
och policys om regional utveckling och konkurrenskraft i praktiken. 
Detta tar sig bland annat uttryck genom politiska målsättningar om att 
stärka regionala konkurrensfördelar genom att exempelvis satsa på 
ekonomiska kluster, likt Paper Province i Värmland och Skogstekniska 
klustret i Västerbotten (Anderssons kapitel; Grundel, 2018). En bidra-
gande faktor till detta handlar om en omställning till mer entreprenö-
riella strategier i offentliga organisationer som regioner och kommu-
ner (Harvey, 1989; Lichrou et al, 2017), och här finns sällan en diskussion 
om rimligheten i att anta att platser kan konkurrera med varandra likt 
företag på en marknad. Olikt företag kan platser inte gå i konkurs, läg-
gas ned, köpas upp eller omlokalisera sig geografiskt för att komma 
närmare särskilda marknader (Krugman, 1994). Trots detta har den 
globala konkurrensdiskursen ”sipprat ner” till lokal och regional nivå 
även i Sverige, och handlar i regel om att positionera och särskilja plat-
ser från varandra i syfte att stärka konkurrenskraften. Ett återkom-
mande motiv till platsmarknadsföring i Sverige uttrycks inte sällan i 
termer av en vilja ”att sätta kommunen på kartan” (Andersson & Niedo-
mysl, 2010). 

Att marknadsföra en plats genom  
en känd person

Det finns flera olika verktyg och strategier som används inom plats-
marknadsföring (Andersson, 2015). En av de vanligast förekommande 
handlar om att försöka utveckla den fysiska bebyggelsen genom stor-
slagen eller spektakulär arkitektur. Eiffeltornets siluett är en välkänd 
representant för Paris, och platser som Barcelona och Glasgow har bli-
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vit kända för den stilbildande arkitektur som utvecklats av Gaudi res-
pektive Mackintosh (Ashworth, 2009; Buckreiser, 2019). En annan 
populär strategi handlar om att arrangera stora och/eller återkom-
mande evenemang såsom OS, fotbolls-VM, stads- och musikfestivaler 
(se bl.a. Andersson & Niedomysl, 2010). I det här kapitlet lägger vi fokus 
på en tredje metod, nämligen att marknadsföra en plats genom att 
koppla ihop den med en känd person, s.k. personlighetsassociation. 
 I jämförelse med andra strategier är personlighetsassociation en 
relativt billig metod att tillämpa i praktiken då den inte kräver några 
investeringar i infrastruktur, arenor, licenser eller tillstånd som ofta 
krävs vid evenemang och festivaler (se bl.a. Ashworth, 2009; 2010; 
Boland & MacKay, 2019). Enligt Ashworth (2010) är metoden särskilt 
väl lämpad för mindre orter och glest befolkade miljöer, då större och 
tätare orter är mer relationellt komplexa och där det sannolikt finns 
fler kändisar som har en relevant koppling till platsen och som på så 
sätt skulle kunna utgöra lämpliga kandidater att jobba med personlig-
hetsassociation. Det är allra vanligast att använda historiska personer 
som är kända för sina kultur- och/eller musikgärningar (Boland & 
MacKay, 2019). Det finns dock ett antal utmaningar med att använda 
sig av personlighetsassociation i platsmarknadsföring.
 En första utmaning handlar om att personen som ligger till grund för 
marknadsföringen måste ha ett kändisskap med god geografisk räck-
vidd. En global superkändis som John Lennon, har såklart större mark-
nadsföringspotential än en lokal hjälte vars insatser för bygden eller 
världen inte är lika kända (Boland & McKay, 2021; Giovanardi, 2011; 
Buchrieser, 2019). En andra utmaning handlar om att de tänkta mål-
grupperna måste förstå vad budskapet i marknadsföringen är. Det 
handlar helt enkelt om att översätta personens goda kvalitéter till 
generaliserbara egenskaper och koppla dessa till platsen som mark-
nadsförs, vilket inte alltid är självklart (Giovanardi, 2011; Ashworth, 
2009; Pike, 2009). En tredje utmaning handlar om representativitet och 
igenkänning hos lokalbefolkningen. Boland & MacKay (2019) har tittat 
närmare på marknadsföringen av Belfast som fotbollsspelaren George 
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Bests hemstad. Även om Best var en hyllad idrottsperson under sin 
livstid, var hans kändisskap också kantat av skandaler kopplat till bl.a. 
alkoholism och våld mot kvinnor. Han avtjänade även ett fängelsestraff 
för rattonykterhet. Detta gäller många kändisar (även om de flesta inte 
suttit i fängelse), nämligen att deras liv och personlighet var större och 
mer komplext än de kulturella, musikaliska eller idrottsliga gärningar 
som de hyllas för. Det krävs alltså ett visst mått av selektivitet och urval 
för den platsmarknadsföringskampanj som vill koppla ihop en känd 
person med en viss geografisk plats (Ashworth, 2010; Boland & MacKay, 
2019; Buchreiser, 2019). 
 Personlighetsassociation är också en strategi för platsmarknadsfö-
ring som är svår att lyckas med utan att bädda in den i en större stra-
tegi som syftar till ekonomisk omställning eller förändringar i den 
fysiska planeringen (Ashworth, 2010; Boland & MacKay, 2019). Barce-
lona hyllas ofta för deras framgångsrika marknadsföring av Gaudis och 
hans arkitektur, men detta gjordes inte som en isolerad aktivitet, utan i 
samband med att de olympiska spelen arrangerades 1992 vilket också 
förändrade stora delar av den fysiska planeringen i staden (Buckreiser, 
2019). Ett annat exempel handlar om Stratford i Ontario, som efter ned-
läggning av den lokala tillverkningsindustrin, satsade på en litteratur-
festival med Shakespeare i förgrunden som årligen lockar hundratu-
sentals besökare (Ashworth, 2010). Det räcker alltså inte bara med att 
koppla ihop en känd person med en viss plats, det behövs också en bre-
dare strategi i marknadsföringen. 
 Utifrån dessa resonemang kommer vi nu fördjupa oss i de faktorer 
som talar för och emot marknadsföringen av ”Alfred Nobels Karlskoga”. 

Om Karlskoga 
Karlskoga ligger i hjärtat av Bergslagen och har varit en plats för stål- 
och vapentillverkning sedan mitten av 1600-talet. År 1893 köpte Alfred 
Nobel verksamheten som då gick under företagsnamnet Bofors. För-
utom sprängmedel jobbade Nobel med en lång rad andra uppfinningar. 
Han anses varit mycket produktiv och vid hans död 1896 hade han sökt 
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över 350 patent i olika länder. Nobels närvaro i Karlskoga idag är påtag-
lig. Hans herrgård – Björkborn – är Karlskogas största turistattraktion 
(Visit Värmland, 2021). Andra exempel på hans närvaro på orten är sta-
dens största torg med namnet Alfred Nobels torg och flertalet företag 
med Nobel i företagsnamnet (ex. Hotel Alfred Nobel, Nobel Biocare, 
Nobel byggservice etc.). 
 Trots stora industrinedläggningar under 1970-, 1980- och 1990-talen 
dominerar tillverkningsindustrin fortfarande Karlskoga och arvet efter 
Bofors är påtagligt. En stor testanläggning för sprängmedel, vapensys-
tem och annan militär utrustning tillsammans med industrins kopp-
lingar till vapen och säkerhetsfrågor, gör många områden i kommunen 
svårtillgängliga för allmänheten. Detta påverkar också centralortens 
utformning med stora säkerhetsklassade områden och förorenad indu-
strimark nära stadskärnan. Förutom försvarsindustrin präglas arbets-
marknaden även av läkemedelsindustrin, tandvårdsteknik, kemi- och 
maskinteknik och en hög inpendling från andra kommuner, framför 
allt inom teknik- och ingenjörsyrken. Dessutom börjar stora delar av 
den lokala arbetskraften närma sig pensionsåldern (Forsberg, 2003; 
Pugh & Lundmark, 2020).
 Det empiriska materialet som ligger till grund för detta kapitel 
kommer från totalt 12 intervjuer med lokala aktörer som är arbetar 
med ”Alfred Nobels Karlskoga”. Intervjuerna har genomförts både 
på svenska och engelska, men alla citat har översatts till svenska 
av författarna. I kapitlet används även kommunala dokument, 
information från hemsidor, turistbyråer mm. Vi har också använt 
oss av deltagande observation i samband med ett styrelsemöte för 
organisationen ”Alfred Nobels Karlskoga”. För att bevara intervju-
personernas anonymitet återges inte deras riktiga namn eller 
tjänstebeskrivningar i texten. 
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Två utmaningar i marknadsföringen  
av ”Alfred Nobels Karlskoga”

En av de huvudsakliga målsättningarna för ”Alfred Nobels Karlskoga” 
handlar om att försöka attrahera unga välutbildade personer inom tek-
nik, kemi och ingenjörsvetenskap och deras familjer att flytta till Karl-
skoga, för att stärka förutsättningarna för lokal och regional utveckling 
(Karlskoga, 2019). En målsättning är att bli 32 000 invånare till år 2025. 
Några av nyckelsatsningarna är attraktiva bostadsområden, industriell 
utveckling och skolsatsningar inom naturvetenskap och teknik (Karl-
skoga, 2020). Vid en första anblick verkar Alfred Nobel vara en bra 
utgångspunkt för att marknadsföra Karlskoga för omvärlden. Han är 
en av Sveriges mest kända personer och hans koppling till Karlskoga är 
själva grunden i varför Nobelpriset delas ut i Sverige. Men skrapar man 
på ytan så finns svårigheter med att tillämpa denna metod för plats-
marknadsföring i Karlskoga vilket diskuteras nedan.

Platskonkurrens om varumärket (Alfred) Nobel
En upplevd ökad ekonomisk konkurrens mellan platser är en av de 
mest framträdande drivkrafterna bakom platsmarknadsföring. I Karl-
skogas fall finns dock en annan typ av konkurrens mellan platser som 
kommunen behöver förhålla sig till, vilket handlar om ”ägandeskapet” 
av Alfred Nobel själv. Den lyskraft och internationella ryktbarhet som 
Alfred Nobel har idag kan sägas vara nära sammankopplad med Nobel-
priset som delas ut i Stockholm och Oslo den 10 december varje år. I 
samband med utdelningen och inför tillkännagivandet av årets prista-
gare riktas världens blickar till dessa två huvudstäder. För marknadsfö-
ringen av ”Alfred Nobels Karlskoga” innebär den här enorma uppmärk-
samheten kring Nobelfestligheterna och prisutdelningen en del 
utmaningar i kommunikationen kring varumärket. Så här säger en av 
de som jobbar med marknadsföringen i Karlskoga om relationen till 
Nobelpriset: 
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”Det är väldigt viktigt att vi använder oss av hans fullständiga namn [i 
platsmarknadsföringen], för om vi kopplar isär Alfred från Nobel får vi 
problem. Det räcker inte för oss att bara prata om Alfred, det måste vara 
Alfred Nobel annars blir det inte begripligt. Och skulle vi prata om Nobel 
endast, då är vi på väg i riktning mot Nobelpriset för det är vad folk kopp-
lar ihop [namnet Nobel] med.” 

För Karlskoga innebär det att de måste vara väldigt noggranna i sin 
kommunikation kring platsvarumärket och Alfred Nobel. Det innebär 
även att den mest kända delen av Nobels nutida kändisskap, dvs Nobel-
priset inte ingår i deras platsmarknadsföring. Detta påverkar Karlsko-
gas förutsättningar att nå ut med sin marknadsföring, och skapar 
utmaningar för Karlskoga att höras i bruset kring Nobelpriset. Som en 
jämförelse kan nämnas besöksverksamheten. Muséet Alfred Nobels 
Björkborn har cirka 10  000 besökare årligen (Hestad, 2020) jämfört 
med de betydligt mer kända Nobelmuseet i Stockholm och Nobels 
Fredssenter i Oslo som tar emot närmare 250  000 besökare årligen 
(Myndigheten för kulturanalys, 2020). Nobelstiftelsen har dessutom 
långskridande planer på att bygga ett Nobel Center vid Slussen i Stock-
holm, ett projekt som väckt stor uppmärksamhet och politisk debatt, 
och som sannolikt kommer att stjäla ytterligare strålkastarljus från 
"Alfred Nobels Karlskoga" (Stockholms stad, 2021). 
 Det råder också platskonkurrens om Alfred Nobel mellan Karlskoga 
och det mer närbelägna Örebro. I Karlskoga finns det ett område som 
heter ”Alfred Nobel Science Park” (ANSP) som är en mötesplats för 
företag, offentliga instanser och forskning i syfte att utveckla nätverk, 
innovationer och affärsmöjligheter som kan bidra till regional utveck-
ling. Men det finns också en ”Alfred Nobel Science Park” i Örebro kom-
mun med ett liknande upplägg, som också syftar till att stärka innova-
tiva samarbeten för att främja regional utveckling och tillväxt. Båda 
samägs dessutom av ett flertal parter där Örebro kommun är den 
enskilt största delägaren med 38 % av ägandeskapet. Övriga delägare är 
Karlskoga kommun (27 %), Region Örebro län (21  %) och Örebro uni-
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versitet (14 %) (Alfred Nobel Science Park, u.å). Den här situationen är 
inte helt enkel för de som jobbar med platsmarknadsföringen av Karl-
skoga att hantera, vilket illustreras i citatet nedan: 

”Det finns Alfred Nobels Science Park både här i Karlskoga och där i Öre-
bro… Det var väldigt intressanta saker som hände där eftersom de ville 
använda sig av namnet Alfred Nobel, och det var redan reserverat för 
Karlskoga. Så det var inte så roligt, för de här människorna i Örebro, de 
gjorde något… Alltså, jag vet inte alla tricks som de försökte med… men 
de lyckades i alla fall kapa namnet [Alfred Nobel] till Örebro! De försöker 
nu sälja in det som Alfred Nobels Science Park i Örebro (skrattar)”. 

Karlskoga måste alltså samordna den del av arbetet med ”Alfred Nobels 
Karlskoga” som sker genom ANSP med andra offentliga aktörer, vilket i 
sin tur kan göra det svårt att hävda kommunens självbestämmande i 
dessa frågor och att sätta ”kommunen på kartan”. I tillägg till detta kan 
det också sägas att relationen mellan Karlskoga kommun och deras 
regionala ”storebror” Örebro kommun inte alltid präglas av samför-
stånd och gemensamma synsätt, som den här Karlskogabon förklarar: 

”Karlskoga och Örebro befinner sig långt bort från varandra och har inte 
direkt jobbat tillsammans på något sätt. I Karlskoga har vi velat göra vår 
egen grej, vara vår egen chef. Fullt ut.”

Det finns således ett antal utmaningar för Karlskoga att använda av 
Alfred Nobel i sin platsmarknadsföring, då andra platser också gör 
anspråk på honom och hans arv. Denna konkurrens om den centrala 
figuren i sammanhanget med Stockholm, Oslo och Örebro påverkar 
förutsättningarna för marknadsföringen av ”Alfred Nobels Karlskoga”. 
Det finns också ytterligare utmaningar för Karlskogas platsmarknads-
föring, inte minst i relationen mellan Karlskoga och Alfred Nobel vilket 
vi kommer att titta närmare på härnäst.
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Kopplingen mellan Nobel och Karlskoga 
En viktig faktor inom personlighetsassociation är att kopplingen 
mellan den kända personen och den plats som ska marknadsföras är 
tydlig. Att Alfred Nobel påstås betyda mycket för Karlskoga idag råder 
liten tvekan om:

”Alfred Nobel är faktiskt en sak som vi har som ingen kan ta ifrån oss. Han 
etablerade sig här, och jag tror att Alfred Nobels närvaro här de där tre, 
två-och-ett-halvt åren, mestadels under sommaren var som ett meteorit-
nedslag… Efter det var ingenting som förut. Och vi kan hävda med all rätt 
att det här var hans hem i Sverige och att han använde all kraft till att eta-
blera den här tidiga industrin på världsmarknaden”. 

Man vill också i sin marknadsföring framhålla Karlskogas roll i att 
Nobelpriset faktiskt hamnade i Sverige: 

”Vi [i kommunen] försöker att använda Alfred Nobel så ofta som vi kan 
för det var ju här han bodde… och hade han inte bott här, hade han inte 
haft sina hästar här, så hade vi inte haft något Nobelpris idag och allting, 
och då hade vi inte haft industrin här i dag. Så självklart, det är väldigt 
viktigt eftersom han är mer eller mindre en världsikon. Såklart behöver vi 
använda oss av det i varumärket och använda det på ett bättre sätt”. 

Att hästarnas lokalisering i Karlskoga spelade stor roll för att Alfred 
Nobels förmögenhet skulle förvaltas i Sverige är klarlagt. Däremot är 
inte Karlskogas betydelse för Alfred Nobel lika självklar. Han köpte 
Bofors och herrgården Björkborn cirka 3 år före sin död då han redan 
hade tjänat ihop stora delar av sin förmögenhet. Han bodde där endast 
i korta perioder under den tid han ägde Bofors. I kommunens mark-
nadsföringsmaterial skriver de att Björkborn var Alfred Nobels ”riktiga 
hem” i Sverige (Karlskoga, 2019), men trots detta ligger han begravd i 
Stockholm. Jämförelsevis bodde Alfred Nobel i över 20 år i Paris, men 
bara 3 år i Karlskoga (Nobelprize.org, 2022a). Alfred Nobel köpte också 
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fastigheter och affärsverksamheter i andra delar av Europa, så hans 
koppling till Karlskoga är på inget sätt exklusiv. 
 Lite hårdraget kan det alltså sägas att det sannolikt var företaget 
Bofors snarare än platsen Karlskoga, som förde Alfred Nobel dit. Bofors 
hade haft sin verksamhet på platsen under en lång tid innan Alfred 
Nobel köpte det och företaget har en stark förankring till platsen. Verk-
samheten finns fortfarande representerad i kommunen på olika sätt, 
trots att själva företaget Bofors idag är uppdelat i flera mindre bolag 
(Pugh & Lundmark, 2020). Men samtidigt är Bofors och Karlskoga tätt 
sammanflätade, och det är svårt att särskilja företagets utveckling från 
platsens historia. I historieskrivningen om Karlskoga och Bofors försö-
ker man således länka in Alfred Nobel i denna historia:

”Det är en väldigt fascinerande historia som går tillbaka till 1646 där du 
har vattenhjulen, det [tillverkningen] har pågått [här] i hundratals år. 
Och sen på toppen av detta, och kanske en av de mest betydelsefulla 
delarna så kommer herr Alfred Nobel hit och hittar Bofors, köper företa-
get för att han ser människorna, faciliteterna, elden och områdena – allt 
detta är en perfekt matchning för honom, och ja, ja, skapar ännu mer 
faciliteter och forskning, tillverkning och experiment. Och det där ger ju 
ännu mer energi in i systemet och bidrar till historien helt klart. Det hade 
en betydande roll för utveckling och det vore intressant att veta… Ja, hur 
hade det varit ifall han inte hade dykt upp? Ja, det kan man ju såklart ald-
rig veta men Alfred Nobel är en del i detta, men jag tänker samtidigt att 
industrin och miljön i sig självt också har en del i det.”

Varför är det då så viktigt att blanda in Alfred Nobel i platsmarknadsfö-
ringen av Karlskoga när man redan har ett internationellt ledande före-
tag i kommunen och som invånarna i kommunen känner stor stolthet 
för? En av förklaringen ligger såklart i Alfred Nobels kändisskap, men en 
annan handlar om att företaget Bofors historia inte är helt oproblema-
tisk. På 1980-talet blev både företaget och kommunen epicentrum för två 
stora skandaler som går under namnet Boforsaffären: Den ena handlade 
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om smugglingen av 300 luftvärnsrobotar till Dubai, där flera företagsle-
dare dömdes för smuggling och ett dotterbolag till Bofors fick betala 
stora böter för olaglig vapenexport. Den andra omfattade mutor som 
hade utbetalats för att den indiska regeringen skulle beställa 410 haubit-
sar, vilket fick stora politiska konsekvenser i Indien (Råssjö, 2020). Valet 
av Alfred Nobel som kommunens varumärke kan alltså förstås i termer 
av att Bofors och därmed även Karlskoga behövde en ny image: 

”Bofors behövde få mer positiv uppmärksamhet i media, de sågs som en 
leverantör av krigsmaterial, inte försvarsmaterial [utan] krigsmaterial av 
alla, förstår du… Det var inte ett populärt företag i Sverige… Det hade ju 
varit lite tidigare… jag vet inte om du har hört om vad som hände i 
Indien? Alla bara tänker på Bofors och kanoner.” 

”Företaget hade faktiskt gjort fruktansvärda saker. Och jag tror att mut-
skandalen med Indien inte var särskilt bra […] Samhället, eller de flesta 
människorna [här] försvarade Bofors på ett sätt. De sa ’vad spelar det för 
roll om du säljer lite missiler till Dubai? Ett litet ställe som Dubai, spelar 
det någon roll?’ Men det spelar ju roll. Jag menar, det var ju mot lagen. 
Det spelar roll. Och om du mutar någon i Indien så spelar även det roll, 
du ska inte göra det. Jag tror att det påverkade Bofors rykte högre upp 
och i relation till andra affärsmöjligheter.”

Kopplingen mellan Karlskoga och Alfred Nobel handlar på så sätt även 
om att de positiva värden som han tillskrivs som person (dvs entrepre-
nör och uppfinnare), ska täcka över några av de negativa associationer 
som finns kopplade till Bofors och kommunen idag. Men samtidigt blir 
relationen något problematisk med Karlskogas fortsatta nära koppling 
till försvarsindustrin och Nobels tydliga ställningstagande mot krig 
och att använda sprängmedel för militära syften, vilket var upprinnel-
sen till att han instiftade fredspriset (Nobelprize.org, 2022b). Så här 
beskriver en av de intervjuade som arbetar med ”Alfred Nobels Karl-
skoga” vad man hoppas på:
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”Det här området ska med full kraft, fullt ansvar [kunna] hävda sig som 
Alfred Nobels trakter i Sverige i dag. Så när vi säger ’Alfred Nobels Karl-
skoga’ så är det vad vi har, vi kan utan tvekan säga ’Alfred Nobels Karl-
skoga’ […] Men det lyfter oss även till en internationell nivå. Vad betyder 
det inte för företag som kommer från Sverige, från den här trakten, att 
inleda varje företagspresentation med frasen ’Vi kommer från Alfred 
Nobels hemtrakter i Sverige?”

Men samtidigt påpekas att Alfred Nobels roll i utvecklingen i Karlskoga 
inte ska överdrivas, för: 

”Det fanns en stark innovationskraft här långt före Alfred Nobel”.

Relationen mellan kommunen och Alfred Nobel är alltså inte oproble-
matisk, och arvet efter Bofors är svårt att bortse ifrån, både vad gäller 
den historiska kopplingen till platsen och skandalerna som legat till 
grund för Boforsaffären. Sammantaget skapar det här en ganska stor 
utmaning för Karlskoga att lyckas med marknadsföringen av ”Alfred 
Nobels Karlskoga”, vilket diskuteras i den avslutande delen.

Avslutande diskussion
Det finns mycket som talar emot att platsvarumärket ”Alfred Nobels 
Karlskoga” kommer att bidra till de ambitioner som kommunen har för 
att skapa regional utveckling och tillväxt. Konkurrensen om själva 
objektet, Alfred Nobel – mellan Karlskoga, Stockholm, Oslo och Örebro 
– riskerar att de tilltänkta mottagarna av marknadsföringen – barnfa-
miljer och personer med teknisk utbildning inom kemi- och ingenjörs-
yrken – får svårt att förstå och tolka Karlskogas version av Alfred Nobel 
på det sätt som kommunen vill och har tänkt sig. Det är också en rela-
tivt avskalad version av Alfred Nobel som kommunen använder sig av i 
sin marknadsföring, där de mest kända delarna lämnas utanför. En vik-
tig del inom personlighetsassociation handlar om den geografiska 
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räckvidden i personens ryktbarhet, och i det här fallet når sannolikt 
Alfred Nobels entreprenörskap betydligt kortare än vad Nobelpriset 
eller dynamiten gör. 
 En annan svårighet handlar om motiven till varför Karlskoga vill 
marknadsföra sig. Det är mer än 100 år sedan Alfred Nobel dog och de 
problem som Karlskoga vill motverka genom sin marknadsföring – 
befolkningsminskning och dåligt rykte – har uppkommit långt senare 
och av helt andra orsaker. Istället för att göra upp med sin historia och 
bygga vidare på den månghundraåriga industritradition som finns i 
Karlskoga, lyfts istället Alfred Nobel fram som endast var verksam på 
platsen i tre år. Kopplingen mellan platsen och varumärket är alltså 
bara delvis underbyggd. Det finns andra perspektiv – exempelvis 
Bofors och Bergslagen – som skulle kunna passa bättre med Karlsko-
gas historia och samtid och som skulle kunna tvinga fram ett behov av 
att prata klartext om vapenaffärerna och Bofors historia. Många fram-
gångsrika exempel med personlighetsassociation visar också att plats-
marknadsföringen behöver bäddas in i bredare strategier för exempel-
vis regional utveckling eller ekonomisk omställning, vilket saknas i 
Karlskoga idag. Här verkar snarare målet vara ”mer av samma som tid-
igare” dvs försvarsindustrin, om än med målsättningen att göra det 
med fler kommuninvånare än i dag. 
 Är det då helt kört för Karlskoga att jobba med Alfred Nobel i sin 
platsmarknadsföring? Det beror på hur man ser det. En väldigt viktig 
faktor inom platsmarknadsföring handlar om att bygga en vi-känsla 
bland de som bor och är verksamma på en ort (Syssner, 2012; Lucarelli 
& Heldt Cassel, 2019). Genom att formulera ett gemensamt strävans-
mål i platsmarknadsföringen kan olika aktörer hitta värden att jobba 
tillsammans med, så länge det uppfattas som gynnsamt för alla. Men i 
Karlskogas fall är det mer än bara ett rykte som behöver förändras 
(befolkningsminskning, pensionsavgångar, förorenad mark och 
avstängda industriområden). Det är svårt att i nuläget se hur ett sådant 
strävansmål skulle kunna mejslas fram ur arvet efter Alfred Nobel utan 
att sätta dynamiten, vapenskandalerna och den moderna vapentill-
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verkningen i fokus. Endast då får man den sprängkraft (!) som ett var-
aktigt platsvarumärke behöver. Och även då är det osäker om varu-
märket, likt alla platsvarumärken, skulle kunna bli effektivt och bidra 
till långsiktig regional utveckling. 
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 Verksamhetsberättelse 2021

Sällskapets ändamål
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis ändamål är, för att 
citera den första paragrafen i Sällskapets stadgar, ”att inom Sverige 
främja utvecklingen av antropologien, geografien och närbesläktade 
vetenskaper, att utgöra en föreningslänk mellan dessa vetenskapers 
idkare och allmänheten, att inleda och underhålla förbindelser med 
utländska sällskap, som hava enahanda bestämmer, understödja forsk-
ningar inom dessa kunskapsarters område”.
 Sällskapet har sedan länge samarbetat med andra föreningar såsom 
Geografiska förbundet, Geologklubben i Stockholm, Kartografiska säll-
skapet, Svenska Geofysiska föreningen, Sydsvenska geografiska säll-
skapet, Geografiska föreningen i Göteborg, Geografiska föreningen i 
Uppsala, Geografiska föreningen i Umeå, Geografiska föreningen i Lin-
köping samt Geografilärarnas riksförening. Sedan 1991 då Sveriges 
antropologförbund bildades har Sällskapet också samarbetat med 
detta förbund.
 Verksamhetsåret 2021 präglades liksom året innan av pandemin. Trots 
detta kunde vissa av Sällskapets aktiviteter för medlemmarna genom-
föras mer eller mindre som vanligt, vilka beskrivs kort nedan. Efter 
denna verksamhetsberättelse följer motiveringen av Vega medaljören, 
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som Sällskapet beslutat om för 2021 samt en lista över 2021 års priser 
och stipendier, ekonomisk redovisning (av året 2020), samt informa-
tion om Sällskapets fonder, funktionärer, tidigare medaljörer och hur 
man blir medlem samt om äldre Ymer. 
 Sista december 2021 hade Sällskapet 531 medlemmar, jämfört med 
543 året innan.

Verksamhet 2021
Vegadagen, som vanligtvis genomförs i slutet av april, fick 2021 skjutas 
upp till september på grund av pandemin. Den 17 september tog 
kungen emot årets vegamedaljör professor Anssi Paasi på Stockholms 
slott. Medaljceremonin föregicks samma dag av Vegasymposiet, som av 
pandemiskäl denna gång hölls på Grand Hotel. Temat för symposiet 
var Bounded spaces in question: X-raying the persistence of regions and 
territories och förutom professor Paasi hölls längre föredrag av profes-
sor Alexander B. Murphy, University of Oregon, dr. Linn Axelsson, 
Stockholms universitet och professor Martin Jones, Staffordshire Uni-
versity. 
 I november hölls Sällskapets årsmöte vid Stockholms universitet då 
professor emerita Gunnel Forsberg under eftersitsen talade om Gerd 
Enequist, den första kvinnliga professorn i kulturgeografi i Sverige, uti-
från sin nya bok Gerd Enequist. En pionjär i byxkjol. I december deltog 
Sällskapet genom professor Sten Hagberg i vårt franska syskonsäll-
skaps (Société de Géographie) 200-årsjubileum i Paris.
 På grund av pandemin lades pågående planer för exkursion (Sval-
bard) och övriga möten och föredrag på is i väntan på mer normala 
tider. Sällskapets publikationsverksamhet har dock kunnat upprätthål-
las under 2021.
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Publikationer
Sällskapet har under året publicerat Ymer 2021 med titeln Megaprojekt 
– Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur, red. Gabriella Körling 
och Susann Baez Ullberg, samt publicerat fyra nummer vardera av Geo-
grafiska Annaler, Series A: Physical Geography och Geografiska Annaler, 
Series B: Human Geography, samt två nummer av kritisk etnografi – Swe-
dish Journal of Anthropology. Vidare har information om Sällskapets 
verksamheter publicerats löpande på Sällskapets hemsida (www.ssag.
se) och dess Facebook-sida. 

Fonder
Sällskapet för Antropologi och Geografi har under året förvaltat egna 
fonder och Stiftelsen Andréefonden.

Styrelsens arbete
Styrelsens har under året sammanträtt vid fyra tillfällen (varav tre digi-
talt via zoom) samt organiserat Sällskapets årsmöte (i hybridform, dvs 
samtidigt på plats och zoom). 
 Styrelsen har under 2021 bestått av Thomas Borén (ordförande), 
Madeleine Bonow (vice ordförande), Jonas Åkerman (sekreterare), 
Charlotta Widmark (skattmästare), Jörgen Hellman, Bengt Karlsson, 
Lina Polvi Sjöberg, Per Schubert och Susanne Stenbacka.
 Presidiet (ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare) 
har vidare mötts flera gånger (främst digitalt). Representanter från sty-
relsen har haft möten med Sällskapets tidskriftsredaktörer, tidskrifter-
nas internationella förlag samt haft kontinuerlig kontakt med förval-
tare av medel, revisorer, bokföringsbyrå, samt, vid behov, möten och 
kontakt med annan extern expertis.

Thomas Borén
Ordförande
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Vegamedaljen 2021
Vegamedaljen 2021 tilldelas Anssi Ilmari Paasi, professor i geografi vid 
Uleåborgs universitet (Oulun Yliopisto), Finland, för hans betydande 
bidrag till geografisk forskning, särskilt hans kritiska förnyelse och 
breddning av politisk geografi. Paasis forskning är inriktad mot relati-
onen mellan territorium och individ. Som forskare har Paasi ägnat sig 
åt regionalt bunden identitet hos individer och folkgrupper samt kon-
struktionen av regioner från gränsdragning till medvetenhet hos 
befolkningen och den omgivande världen. Paasi disputerade 1986 vid 
Joensuus universitet med en avhandling som teoretiserade institution-
aliseringen av regioner och 1996 kom boken Territories, Boundaries and 
Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish–Russian Border, 
som innebar ett internationellt genombrott. Boken tillhör de mest ref-
ererade inom politisk geografi men även inom relaterade discipliner, 
som sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och historia. 
Hans produktion därefter är mycket omfattande, internationellt 
erkänd och i dubbel mening gränsöverskridande. Med sina över 270 
publikationer och många citeringar inom flera områden är hans infly-
tande i geografiämnet mycket stort. Paasi utnämndes till professor vid 
Uleåborgs universitet 1989, invaldes i Finlands Akademi år 2001 och var 
akademiprofessor 2008–2012.

Priser och stipendier 2021

Alfortska priset
Alfortska priset 2021 om 40 000 kr tilldelas fil.dr. Caroline Greiser, 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet för 
avhandlingen Microclimate at range margins: consequences for boreal 
forest understory species.
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Ur motiveringen: Caroline Greisers avhandling behandlar frågor kring 
vilka förändringar i olika vegetationsmönster vi kan förvänta oss vid 
förändringar av klimatet. Avhandlingen inkluderar både fältobserva-
tioner och experiment. Den behandlar de rumsliga förändringarna av 
klimatiska begränsningar för olika arter. Här ingår viktiga naturgeo-
grafiska parametrar som jordarter, topografi och mikroklimat som 
avhandlas ingående, inte bara i ord, utan med väl underbyggda obser-
vationer och experiment. Speciellt avsnittet om fragmenterade 
områden och gränser som ”öar” i gynnsamma mikroklimatiska lägen 
och eftersläpande ”refugier” behandlas ingående med modernt geo-
grafiskt synsätt och långt mer djupgående än i traditionell mer statisk 
biogeografi. Avhandlingen är påfallande tilltalade med ett rikt illustra-
tionsmaterial och pedagogiskt utformad även för icke-specialisten.

Lärarpris i geografi
Priset är ett stipendium som avser att stödja och uppmärksamma geo-
grafilärare verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan och 
som utför sitt arbete med stor skicklighet. Mottagare av detta pris utses 
av SSAG och Nationalkommittén i geografi vid Kungliga Vetenskapsa-
kademien i samarbete med Geografilärarnas Riksförening. Lärarpriset 
i geografi om 30 000 kr för 2021 tilldelades Dónal Gaynor, Kunskaps-
gymnasiet, Malmö.

SSAGs fonder
Johanna Adolfsson, Stockholms universitet: Geografier, uppstart. 
10 000 kr.

Qing Shen, Uppsala universitet: Closet at the center of the world: older 
queer men in Shanghai. 67 300 kr. 

Aliaksandra Shrubok, Uppsala universitet: Human-plant relations 
in Doldycy district of Viciebsk region. 25 000 kr.
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Stiftelsen Andréefonden
Christos Katrantsiotis, Umeå universitet: Rapid climate transitions 
during the last glacial period in Fennoscandia – insights from molecu-
lar fossils and isotopes. 30 000 kr.

Jane Lund Andersen, Stockholms universitet: Ice sheet surface 
changes in western Dronning Maud Land, Antarctica. 21 600 kr.

Martim Mas E Braga, Stockholms universitet: Plio-Pleistocene ice-
surface reconstruction of western Dronning Maud Land, East Antarc-
tica. 28 200 kr.

Hao Zhou, Lunds universitet: Implement within-grid cell spatial het-
erogeneity and river routing in LPJ-GUESS and assess their impacts on 
regional and global C and N cycles. 27 400 kr.

Carl Österlin, Stockholms universitet: Understanding impacts of cli-
mate change on Sámi reindeer herding using participatory-GIS. 42 600 kr.

Karl-Gunnar Norén Polarexpeditionernas mat. 56 900 kr.

Sofia Thorsson, Göteborgs universitet: Bok om professor Otto 
 Nordenskjölds forskningsresor. 75 000 kr.

Vegafonden
Kristin Smette Gulbrandsen, Lunds universitet: Between political 
regionalism and the politics of regionalisation: an analysis of regional 
identity construction and protest in Finnmark. 51 000 kr.

Victor Nygren, Stockholms universitet: Palestine reproduced: the 
production of spaces of waiting in Ramallah. 46 500 kr.
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JA Wahlbergs Minnesfond
Sara Forsberg, Stockholms universitet: Utbildning och arbete i den 
mångkulturella staden. 20 000 kr.

Cecilia Fåhreaus, Uppsala universitet: Dealing with disaster: The 
impact of earthquake on urban and rural livelihoods and livelihood 
linkages in Palu, Indonesia. 80 000 kr. 

Mathilde Martin, Lunds universitet: Feeling left behind in the France 
Périphérique: geography of a place that doesn’t matter. 85 000 kr.

Maja Stalevska, Uppsala universitet: Finance, the production of the 
built environment, and the crisis of capital accumulation in Sweden. 
87 400 kr.

Sophie Vitelli, Uppsala universitet: Humans and wolves in the wes-
tern Italian Alps: visual cultures and affective realms of a human-ani-
mal relationship. 20 000 kr.
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Kort förvaltningsberättelse SSAG

Styrelsen för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi avlägger 
härmed årsredovisning för sällskapets ekonomi under verksamhetsåret 
2020. En längre beskrivning av verksamheten 2019 finns i Ymer 2021 
som distribuerats till alla medlemmar. 
 Sällskapet bildades 1880 med ändamål att främja utvecklingen av 
antropologi, geografi och närbesläktade vetenskaper. Mer om sällska
pets syfte, stadgar mm finns på www.ssag.se. Föreningens säte är Stock
holm.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhets
resultat 437 747 356 077 395 611 672 319 665 982
Förmögenhet 34 198 621 34 294 329 29 110 190 31 833 040 29 517 454
Disponibla 
medel 19 082 617 19 009 370 17 143 857 17 033 950 14 302 350
Beviljade 
medel 846 454 895 761 958 280 451 950 442 600
Antal 
medlemmar 543 568 514 514 438
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Resultaträkning

Förenings intäkter
20200101
20201231

20190101
20191231

Medlemsavgifter 98 296 89 353
Utdelning av värdepapper och ränteintäkter 920 433 968 604
Övriga intäkter 1 440 783 1 279 678
Summa intäkter 2 459 512 2 337 635

Verksamhetskostnader
Stipendier 728 435 584 360
Medlemshantering 72 039 80 063
Ymer 168 214 164 657
Vegadagen 1 100 179 881
Geografiska Annaler A 157 284 186 171
Geografiska Annaler B 196 605 198 247
Webb 28 912 28 912
Styrelsearvode 126 026 115 522
Kritisk Etnografi 135 082 78 642
Administration 408 068 365 103
Summa verksamhetskostnader 2 021 765 1 981 558

Verksamhetsresultat 437 747 356 077

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordring

ar som är anläggningstillgångar 70 798 1 142 587
Återföringar av nedskrivningar 0 630 200
Räntekostnader och liknande resultatposter 60 138
Förvaltningskostnader 81 672 78 664
Summa resultat från finansiella investeringar 152 530 1 693 985

Resultat efter finansiella poster 285 217 2 050 062

Resultat före skatt 285 217 2 050 062

Övriga skatter 1 993 0

Årets resutat 283 224 2 050 062
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Balansräkning

20191231 20191231
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 29 165 499 28 234 855
Summa anläggningstillgångar 29 165 499 28 234 855

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordran Andréefonden 976 890 435 573
Övriga fordringar 58 872 1 449
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 435 458 1 278 276

2 471 220 1 715 298
Kassa och bank 806 299 2 194 557
Summa omsättningstillgångar 3 277 519 3 909 855

Summa tillgångar 32 443 018 32 144 710

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 6 037 145 6 037 145
Fritt eget kapital 25 615 527 25 372 303
Summa eget kapital 31 652 672 31 409 448

Långfristiga skulder
Kung.vet. Akadem. förvaltade fonder 205 163 205 163
Summa långfristiga skulder 205 163 205 163

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 17 032 26 337
Beviljade ej utbetalda stipendier 107 000 72 000
Övriga skulder 411 151 381 762
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 000 50 000
Summa kortfristiga skulder 585 183 530 099

Summa eget kapital och skulder 32 443 018 32 144 710

Ställda säkerheter Inga Inga
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Kort förvaltningsberättelse Stiftelsen  
Andréefonden 2020

Förvaltaren Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi avlägger 
härmed årsredovisning för sällskapets ekonomi under verksamhetsåret 
2020. 
 Stiftelsen bildades år 1930. Fondens ändamål skall vara att främja 
svensk och norsk fysisk geografisk forskning, varvid avkastningen även 
må kunna användas för att understödja bearbetning av under polarfär-
der gjorda vetenskapliga samlingar och iakttagelser. Mer information 
om stiftelsen och stipendiaterna 2020 finns på ssag.se respektive i 
Ymer 2021.

Flerårsöversikt

År 2020 2019 2018 2017
Förvaltningsresultat 836 127 967 690 874 910 819 566
Förmögenhet 37 567 342 37 476 349 31 082 560 33 910 893
Disponibla medel 17 518 425 17 070 331 15 974 569 15 861 834
Beviljade stipendier 299 805 181 000 333 800 290 000
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Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Utdelning av värdepapper och ränteintäkter 1 088 794 1 187 540
1 088 794 1 187 540

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -86 862 -53 975
Förvaltararvode -165 805 -165 875
Summa verksamhetskostnader -252 667 -219 850

Förvaltningsresultat 836 127 967 690

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper -48 066 1 893 616
Förvaltningskostnader -85 910 -87 661
Återföring nedskrivna värdepapper 0 396 732
Summa -133 976 2 202 688

Resultat före skatt 702 151 3 170 378

Övriga skatter -2 318 0

Årets resultat 699 833 3 170 378

Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda stipendier 70 000 40 000
Skuld SSAG 976 890 454 418
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 1 056 890 504 418

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 528 855 34 576 356

Ställda säkerheter Inga inga
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Balansräkning

Tillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 34 676 272 33 976 284
Summa anläggningstillgångar 34 676 272 33 976 284

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 852 583 600 072
Summa omsättningstillgångar 852 583 600 072

Summa tillgångar 35 528 855 34 576 356

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 16 953 541 17 001 607
Fritt eget kapital 17 518 425 17 070 331
Summa eget kapital 34 471 966 34 071 938

Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda stipendier 70 000 40 000
Skuld SSAG 976 890 454 418
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 1 056 890 504 418

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 528 855 34 576 356

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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SSAGs fonder 
Mer information om fonderna finns på www.ssag.se

SSAGs egna fonder
A E Nordenskiölds minne
Vegaminnets befästande
Geografiska tidskriftsfonden 
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis medaljfond

Av SSAG förvaltade fonder
Johan August Wahlbergs medaljfond
Hedinfonden
Louis Palander av Vega fond
Stiftelsen Andréefonden
Alfortska donationsfonden
Ingvar Jonssons minnesfond
Gunnar Hoppes fond

Fonder förvaltade av KVA för SSAG
Vegafonden
Johan August Wahlbergs minnesfond
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Sällskapets beskyddare, 
styrelse, förtroenderåd, m.m.

Sällskapets beskyddare
 Hans Majestät Konungen

Sällskapets styrelse verksamhetsåret 2021
Presidiet
Ordförande: Thomas Borén, docent, Stockholms universitet
Vice ordförande: Madeleine Bonow, docent, Södertörns högskola
Sekreterare: Jonas Åkerman, docent, Lunds universitet
Skattmästare: Charlotta Widmark, fil.dr., Uppsala universitet

Övriga ledamöter
Jörgen Hellman, professor, Göteborgs universitet
Bengt Karlsson, professor, Stockholms universitet
Lina Polvi Sjöberg, fil.dr., Umeå universitet
Per Schubert, fil.dr., Malmö universitet
Susanne Stenbacka, professor, Uppsala universitet

Sällskapets hedersledamöter
Gudrun Dahl, professor emerita
Thomas Lundén, professor emeritus
Jan Lundqvist, professor emeritus
Bo Strömberg, docent

Sällskapets publikationsnämnd
Presidiet samt
Johan Bonow, Hans Linderholm, red. Geografiska Annaler, Series A
Richard Ek, Rikard Eriksson, red. Geografiska Annaler, Series B

Sällskapets valberedning
Brian Kuns, fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet (sammankallande)
Ivana Maček, docent, Stockholms universitet
Patrik Vestin, fil.dr., Lunds universitet 
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Sällskapets förtroenderåd
Sällskapets förtroenderåd, med rådgivande uppgift i frågor som av sty-
relsen hänskjutits till detsamma består av Sällskapets hedersledamöter, 
en representant för var och en av de i §1 i Sällskapets stadgar omnämnda 
föreningarna, redaktörerna för Ymer och Geografiska Annaler samt 
ytterligare fyra av styrelsens ledamöter.

Sällskapets revisorer 
Ordinarie
Oskar Hettinger (Bright redovisning och revision, Skellefteå), auktorise-

rad revisor 
Ida Andersson, fil.dr., föreningens revisor, Örebro universitet

Suppleant
Camilla Berglund, fil.dr., Örebro universitet 

Alfortska priset
Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) 
tack vare en donation från Sven Alfort möjlighet att dela ut det Alfort-
ska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en 
mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett pris som den 
nydisputerade får att disponera helt efter eget önskemål. Avgörande 
för bedömningen av pristagare är att avhandlingens frågeställning är 
av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning 
är av utomordentlig kvalitet. Huvudsakliga granskare av nominerade 
avhandlingar är professor Johan Kleman, Stockholms universitet och 
docent Jonas Åkerman, Lunds universitet.

Sällskapets huvudreferenter för stipendietilldelningen
Naturgeografi: Lina Polvi Sjöberg, fil.dr., Umeå universitet
Per Schubert, fil.dr., Malmö universitet
Jonas Åkerman, docent, Lunds universitet

Kulturgeografi: Madeleine Bonow, docent, Södertörns högskola
Thomas Borén, docent, Stockholms universitet
Susanne Stenbacka, professor, Uppsala universitet
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Antropologi: Jörgen Hellman, professor, Göteborgs universitet
Bengt Karlsson, professor, Stockholms universitet
Charlotta Widmark, fil.dr., Uppsala universitet 

Sällskapets övriga funktionärer
Anders Rickegård, webmaster
Veronica Hohl, kanslist

Antalet medlemmar i december 2021: 531
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1881 A E Nordenskiö1d
1882 L Pa1ander
1883 H M Stanley
1884 N M Przewa1ski
1888 W Junker
1889 F Nansen
1890 Emin Pascha
1892 L Binger
1897 O N Sverdrup
1898 S Hedin
1899 C Schweinfurth
1901 Luigi, 1979 V Bjerknes 

hertig av Abruzzerna
1903 F von Richthofen
1904 O Nordenskjöld
1904 J G Andersson
1905 R Scott
1907 O S Pettersson
1909 J P Kock
1910 E H Shackleton
1912 I Murray
1913 R Amundsen
1915 G De Geer
1919 K Rasmussen
1920 W M Davis
1922 A1bert I,furste av 

Monaco
1923 A Penck

1924 L Koch
1926 B A Vilkitsky
1930 H U Sverdrup
1931 E F Gautier
1932 A Defant
1937 R Chapman Andrews
1939 V Bjerknes
1939 V W Ekman
1941 B Helland-Hansen
1941 H W:son Ahlmann
1944 L von Post
1946 E de Martonne
1948 R Byrd
1950 H Pettersson
1951 C Troll
1954 L Dudley Stamp
1955 P-E Victor
1957 C O Sauer
1958 J Bjerknes
1958 T Bergeron
1959 M M Somov
1961 R J Russel
1962 T Heyerdahl
1963 L S B Leakey
1965 M Ewing
1970 F Hjulström
1970 S Thorarinsson
1972 A Crary

1975 W Dansgaard
1981 V Schytt
1983 C Emiliani
1984 H H Lamb
1986 J R Mackay
1987 G Hoppe
1987 Å Sundborg
1990 G H Denton
1993 D E Sugden
1994 G H Liljequist
1997 L Washburn
1999 J Imbrie
2002 L G Thompson
2005 F Gasse
2008 D Dahl-Jensen
2011 T Callaghan
2014 C J Tucker
2015 L Head
2017 T Yao
2018 G Hart
2020 D R Montgomery
2021 A Paasi

Vegamedaljen
Stiftad 1880

 i guld
1905 G Retzius 
1909 S Hedin 
1912 F Nordenskiöld 
1915 A Hamberg 
1917 P Dusén 
1920 G M Fürst 
1921 G Andersson 
1930 R Sernander 
1938 A Lagrelius 
1943 S Erixon 
1946 H Nelson 
1950 B Kullenberg 
1953 J Frödin (postumt)
1968 Anne Stine och 

H Ingstad
1969 O Arrhenius
1974 G Borgström
1976 R Edberg
1979 C Fries
1980 S Jaatinen 

1981 B Lundvall 
1982 K C Izikowitz 
1983 W Mead 
1985 J Leighly 
1990 O Nordström 
2009 A Buttimer
2011 C Crumley
2012 D Soyez
2014 G Gísladóttir
2018 A Holt-Jensen
2020 M Ihse
2020 K Lidmar-Bergström

i silver
1907 G T Pa1mquist
1912 A Hernmarck
1915 A Ax:son Johnson
1920 A Lagrelius
1923 G Wennersten
1925 H Westman

1930 A Westerberg
1938 T Kleen
1951 Å G Wickman
1963 C Mannerfelt
1966 C C Wallén
1977 O Hedbom
1981 D Torbrand
1984 O Kindhammar
1988 M Althin (postumt)
1993 G Østrem
1997 B Strömberg
1997 S Helmfrid
1998 S Mårtensson
2004 J O Mattsson
2006 P Östman
2007 L Wastenson
2012 A Fridfeldt

Johan August
Wahlbergs
medalj
Stiftad 1901
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1913 O Montelius 
1920 A Evans 
1923 A Stein 
1925 J G Andersson 
1930 E Nordenskiöld 
1967 W Christaller175
1969 D Hannerberg 
1973 T Hägerstrand 
1976 W William-Olsson
1978 W Hartke
1985 A L Mabogunje
1988 F Barth

1989 D Harvey
1989 S Godlund
1991 A R Pred
1991 J R Goody
1994 P Haggett
1995 V Das
1997 P Gould
1998 D Maybury- Lewis
2000 E Bylund
2001 S B Ortner
2003 D Massey
2004 T Ingold

2006 G Törnqvist
2007 J Comaroff & 

J L Comaroff
2009 A J Scott
2010 U Hannerz
2012 D Mitchell
2013 P Stoller

Anders Retzius
medalj i guld
Stiftad 1910

1913 C A Larsen 
1915 C Skottsberg 
1916 T J Arne 
1917 E von Rosen 
1917 R Fries 
1919 E Mjöberg 
1920 K G Lindblom 
1922 Wilhelm, hertig 

av Södermanland

1922 W Kaudern 
1924 S Bergman 
1925 H Byström 
1927 F Malmgren 
1929 O Frödin 
1931 E Hultén
1933 C C Caldenius
1934 E Nilsson
1937 S Linné

1950 T Heyerdahl
1952 G Liljequist
1952 V Schytt
1964 C Fries
1966 C Swithinbank

Anders Retzius
medalj i silver
Stiftad 1910

1930 S Hedin
1936 E Norin
1941 C G Mannerheim
1953 N Ambolt
1953 B Bohlin
1961 E Imhoff

1967 G Montell
1971 M Lundqvist
1994 G Jarring
2005 U Ehrensvärd
2013 H Wahlqvist

Hedinmedaljen
Stiftad 1930

1977 C E Johansson 
1978 W Karlén 
1979 L Håkanson 
1980 L Strömquist 
1981 U Helldén 
1982 J Åkerman 
1983 B Holmer 
1984 W Arnberg 
1985 K Lidmar- 

Bergström
1986 M Jansson
1987 L Brydsten
1988 R Nyberg
1989 J Kleman
1990 S Floderus

1991 L Bärring
1992 P Holmlund
1993 T Gustavsson
1994 V Pohjola
1995 P Jönsson
1996 E Isaksson
1997 K Holmgren
1998 C Hättestrand
1999 J O Näslund
2000 L O Westerberg
2001 U Postgård
2002 C Richardson- 

Näslund
2003 M Svensson
2004 S Sjögersten

2005 R Pettersson
2007 L Rubensdotter
2009 E Norström 
2010 C Jonsson
2011 J Heyman
2012 J Lindén
2013 M Sjöström
2014 A Auffret
2016 L Eklund
2017 R Blomdin
2018 P Vestin
2019 E Johansson
2020 A Campeau
2021  C Greiser

Alfortska priset
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2014 G Ravik
2015 S-I Halling
2016 Å Colliander Celik
2017 L Arvidsson
2018 C Rahm

2019 M Röllgårdh
2021 D Gaynor

Lärarpriset i
geografi

2016 D Fassin
2019 E Martin
2022 T Hylland Eriksen

SSAGs medalj
i guld
Stiftad 2015

2017 M Jaronen (Geografiska 
Annaler, Series B: 
Human Geography)

2018 F Ferretti (Geografiska 
Annaler, Series B. 
Human Geography)

Rising Star-
pris för bästa 
artikel
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Ymer och Medlemskap

Ymer skickas direkt till medlemmarna och ingår i medlemsavgiften. 
Medlemsavgiften år 2022 är 200 kr. För medlemsärenden kontakta 
Veronica Hohl, e-post: veronica.hohl@humangeo.su.se, tfn: 08-16 48 37. 
För övriga SSAG-ärenden kontakta Sällskapets sekreterare Jonas Åker-
man, e-post: sekreterare@ssag.se. Se även SSAG:s hemsida, www.ssag.se 
 För att bli medlem – registrera dig på ssag.se eller kontakta Veronica 
Hohl, för kontaktuppgifter se ovan.

Ymer har getts ut sedan 1881, först som tidskrift och från 1966 som års-
bok. Nyare och en del äldre Ymer kan beställas på http://ymer. bokorder.
se där de senaste volymerna också finns som gratis pdf i fulltext 
(skickas med epost). 

Tema för de senaste årens Ymer

År Tema
1966 Planering och miljö
1967 Kust och hav
1968 Bygd och befolkning
1969 Region och samhälle
1970 Miljövård och landskap
1971 Tätort och glesbygd
1972 Mark och människa
1973 Östersjön
1974 Folk och försörjning
1975 Byggnadsvård och landskap
1976/77 SSAG 100 år
1978 Vattnet och bebyggelsen
1979 Geografisk forskning
1980 Vega 1880 – Ymer 1980 
1981 Expedition Ymer -80
1982 Antropologisk forskning
1983  Om havet

Årsberättelse
SSAG

Regioner och regional utveckling
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1984 Kartan i samhället
1985 Himmel och jord
1986 Historisk geografi
1987 Regionalgeografi
1988 Savann
1989 Regnskog
1990 Antarktis
1991 Oceanerna
1992 Miljö och utveckling
1993 Östeuropas omvandling
1994 Latinamerika
1995 Kommunikationernas Europa
1996 Tibet – världens tredje pol
1997 Mellanöstern
1998 Andrée och Arktis
1999 Södra Afrika
2000 Öster om Östersjön
2001 Antarktanderna
2002 Bergen i fokus
2003 Det bergiga Balkan – konflikternas halvö
2004 Solen – klimatet – människan
2005 Centralasien
2006 Katastrof ! Olyckans geografi och antropologi
2007 Kring Beringia. Expeditioner och folk
2008 Kartan och verkligheten
2009 Polarår
2010 Placing Human Geography
2011 Gastronomins (politiska) geografi
2012 Hållbar utveckling och samhällsplanering
2013 Antropologi och tid
2014 Resurser och politik i Afrika
2015 Sverige utanför
2016 Genus och företagande
2017 Urban utveckling och interaktion
2018 Policymobilitet – globala flöden och lokala praktiker
2019 Turismen och resandets utmaningar
2020 Periferi som process
2021 Megaprojekt
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