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FÖRORD 
 

När nu till sist det här arbetet går mot sitt slut återstår bara för mig att dela ut några 

välförtjänta tack. Först och främst tackar jag min handledare professor Reinhold Castensson för 

all hjälp med material och synpunkter. Ett speciellt tack går till Laurence och Agnieszka för deras 

ovanliga förmåga att entusiasmera och muntra upp min vardag; jag önskar bara de geografiska 

avstånden hade varit lite mindre så jag hade kunnat återgälda det bättre. Slutligen givetvis ett stort 

tack till mina föräldrar för allt de gör och har gjort för mig. 

 

Tack! 
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 ABSTRACT 

Centrality and Periphery in the New Europe – Cities as Regional Hubs in 
Cooperation and Competition 

 

European cities of today are under the challenge to find ways to stay competitive and 

flourish in a rapidly changing world, where the old patterns of centrality and periphery not 

necessarily holds true. New and improved communication networks, a changed political 

geography in Europe, and the globalisation of not only the financial and industrial markets but 

also to a certain extent the globalisation of people, have all led to great challenges for cities and 

regions. 

 

In a changed spatial reality the classic monocentric models are challenged by newer models 

of urbanisation. The polycentric urban region is one such model which has been used to describe 

urban regions like the Randstad in the Netherlands and the Rhein-Ruhr region in Germany. 

Regions which lack the single dominant central city of the monocentric models of old, and 

instead shows a high degree of more equal-sized and sometimes more specialised cities in 

regional cooperation. The polycentric urban region is in that aspect a possible model for how 

other urbanised regions in Europe may act to be able to position themselves as attractive urban 

regions and regional hubs in the European urban network. 

 

Polycentric urban regions are not a universal solution, though. For such regions to work 

there are a number of prerequisites to be filled, something that makes it a possible future for 

regions like Haute-Normandie in France, where the two cities of Le Havre and Rouen have the 

possibility to form one urban region and already show signs of heading in that direction, while a 

region like Dolnośląskie in Poland – where the city of Wrocław is the dominant city in what 

makes for a more classic monocentric region – has much less opportunity to use a polycentric 

strategy on the regional level to become competitive. On the other hand such a city and region 

can instead benefit from the fact that Poland is to a high degree a polycentric nation, and as one 

of the larger cities in such an environment, Wrocław has the opportunity to position itself as a 

hub in the European urban network in a way that Le Havre and Rouen cannot, due to their 

physical location close to the giant European urban region of Paris. 
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INLEDNING 
 

Det nya Europa som växer fram i takt med att allt fler av dess statsbildningar väljer att bli 

medlemmar i den Europeiska Unionen – eller åtminstone delta i ett nära samarbete med unionen 

– håller på att utvecklas till en kontinent där de nationella gränserna minskar i betydelse. Politiska 

gränser som i decennier försvårat och hindrat möjligheterna till samarbete, handel och 

kulturutbyte är idag öppna, och i kombination med en rad andra faktorer som gynnar en ökad 

rörlighet erbjuder detta nya förutsättningar och nya möjligheter både för enskilda och företag, 

regioner och stater. 

 

Samtidigt med de politiska gränsernas ändrade betydelse, har teknikens utveckling bidragit 

till att på många punkter förändra den geografiska verkligheten radikalt. Med hjälp av den 

moderna tekniken är möjligheten till kommunikation och interaktion idag större än någonsin, 

något som på ett drastiskt sätt minskat avstånden mellan människor, städer och regioner; inte 

geografiskt, men väl tidsmässigt. Med flyg och snabbtåg kan människor förflytta sig från en plats 

till en annan på rekordtid. Städer som i början av förra seklet låg på en dagsresas avstånd från 

varandra ligger nu inom pendlingsavstånd. En sådan radikal förändring för naturligt nog med sig 

förändringar. Städer som tidigare var obestridda centralpunkter i sina respektive regioner till följd 

av detta ”naturliga” avstånd som under lång tid varit ungefär detsamma, är plötsligt inte längre 

ensamma, utan måste på ett helt annat sätt än tidigare konkurrera med sina grannar. För företag 

och individer öppnar sig en valfrihet som inte tidigare fanns, då banden till den fysiska platsen av 

både praktiska och ekonomiska orsaker var starkare. 

 

I takt med att de nationella gränserna i Europa alltmer förlorat i betydelse har fokus istället 

av allt att döma kommit att förflyttas till de regioner som tillsammans utgör de europeiska 

staterna. Ett nytt regiontänkande har växt fram, uppmuntrat dels utifrån en strävan efter att 

utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan olika geografiska områden, dels som ett 

resultat av en förhoppning hos dagens städer och lokala administrativa enheter att starkare 

regioner ska resultera i bättre förutsättningar i konkurrensen om investeringar och invånare i en 

alltmer globaliserad värld. 
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Vi lever i en tid som av vissa utropats till nätverkssamhällets tidsålder. Nätverk har blivit ett 

ord som används för att beskriva många – och ibland vitt skilda – företeelser. Alltifrån vägnät till 

personliga sociala kontakter kan ses, beskrivas, och etiketteras som nätverk. Städer är och har 

alltsedan dess tillkomst varit en del i olika former av nätverk. Som platser där människor lever 

och möts, utbyter varor, tjänster och idéer är städerna centrala noder i nätverk av olika utseende, 

storlek och betydelse. Det nya är därför inte så mycket närvaron av nätverk, utan mera det 

faktum att deras existens och nytta på senare tid kommit i fokus på sätt som inte tidigare var 

fallet. Nätverkstänkandet har enligt många forskare, däribland statsvetaren Robert Putnam och 

Manuel Castells, en viktig roll att spela i dagens postindustriella samhälle. Castells går till och med 

så långt som till att hävda att dagens Europa genom den interregionala handeln som möjliggjort 

inom EU 1999 är en ny form av stat – en nätverksstat. 

 

Att nå, bibehålla, och i vissa fall försöka återskapa sina positioner som attraktiva 

centralpunkter i en omvärld under ständig och snabb förändring, är en stor utmaning för 

Europas ofta månghundraåriga städer. Dagens européer är mer lättrörliga än någonsin tidigare 

och det finns en uttalad politisk strävan att uppmuntra mobilitet såväl inom som över 

nationsgränserna i det alltmer integrerade Europa. Detta innebär att även konkurrensen mellan 

såväl städer som regioner ökar, då varje område försöker att behålla sina invånare samtidigt som 

man försöker hitta vägar att attrahera nya människor och företag till just sin stad och region. 

Vilka utsikter har de medelstora europeiska städerna i det nya framväxande nätverkssamhälle där 

regionen blivit den viktiga arenan och där det inte längre räcker med att vara en centralort för det 

närmaste geografiska omlandet, utan där det alltmer handlar om att vara en attraktiv nod med en 

central position i det europeiska urbana nätverket? Allt detta är något som är väl värt att studera 

närmare. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Den här studiens syfte är att med hjälp av en teoridiskurs belysa några av de förutsättningar 

som dagens medelstora europeiska städer har att verka under, och de utmaningar som dessa för 

med sig för de urbana regioner som försöker sträva efter att bibehålla och även förbättra sin 

konkurrenskraft. 

 

I Europa idag sker även en utveckling mot nya regionbildningar. En utveckling som tycks 

drivas från flera olika plan. Många forskare och planerare pekar på regionalisering som ett medel 

att öka Europas konkurrenskraft samtidigt som det skulle kunna användas som ett verktyg för att 

utjämna en del av de ekonomiska och sociala skillnader som finns. Med regionaliseringen i 

kombination med en ökad koncentration av människor och företag till vissa urbana regioner 

följer även att den tidigare strukturen med ett enda dominerade centra inte längre är lika självklar. 

Istället ökar antalet regioner där flera jämnstora, och inte sällan tidigare konkurrerande städer  nu 

ska samarbeta för att stärka den egna, gemensamma regionen. De urbana nätverken tycks här få 

en allt större betydelse i sammanhanget. 

 

Mot den här bakgrunden blir det aktuellt att närmare försöka studera några frågeställningar 

som tycks vara av betydelse för urbaniserade regioner av idag: 

 

– Hur ser den europeiska urbaniseringen ut, och hur kan de europeiska urbana områdena 

klassificeras? 

– Vilken roll spelar EU:s och nationalstaternas uttalade stöd för regionalisering som idé för 

de urbana regionernas utveckling och villkor? 

– Vad ryms i begreppet polycentrism, och vad krävs för att en urban region ska kunna 

kallas polycentrisk? 

– Vilka faktorer är avgörande för att en urbaniserad region ska kunna hävda sig i 

konkurrensen med andra liknande regioner, och vad kan städerna göra för att åstadkomma en 

positiv utveckling? 

– Vilken betydelse har de förändrade förutsättningarna till följd av de urbana nätverkens 

ökande inflytande och framväxten av ett ”nätverkssamhälle” på europeiska städer och regioners 

konkurrenskraft? 
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METOD OCH MATERIAL 
 

Den här studien rör sig kring tre huvudbegrepp – regionalisering, polycentrism och urbana 

nätverk – och sambandet mellan dessa. Metoden är diskursiv och bygger på textstudier, för att 

med deras hjälp försöka besvara och belysa de frågeställningar som finns. Jag försöker även i 

avsnittet om regioner och städer i statistiken föra ett resonemang kring några av de problem som 

finns med att studera urbaniserade regioner med hjälp av befintliga regionindelningar och 

statistiskt material baserat på dessa. Detta eftersom det är en inte obetydligt del i den problematik 

som omger studier av urbanisering ur såväl en politisk som mer teoretisk kvantitativ synvinkel. 

 

Studier av urbana regioner är ett komplext fält som spänner över många områden, däri 

ryms såväl politiska, ekonomiska och sociala dimensioner för att bara nämna några. Av 

nödvändighet finns det därför ingen möjlighet att inom ramen för den här studien täcka in hela 

det vida spektra av utmaningar och de bakomliggande faktorerna som möter städer och regioner i 

dagens samhälle, utan en avgränsning måste göras. Jag gör inte anspråk på att göra en komplett 

genomgång av samtliga de teorier som förekommer gällande regional urban utveckling. 

 

Valet att fokusera på de mellanstora städerna har gjorts mot bakgrund av att det är 

sannolikt dessa städer – eller mer korrekt urbana regioner – som är utsatta för den hårdaste 

konkurrensen när det geografiska rummet förändras till följd av ändrade förutsättningar. De kan 

till skillnad från de allra största globala urbana regionerna inte på samma sätt förlita sig på ett 

inbyggt momentum, för det är de allt för många konkurrerande centra. Samtidigt har de ofta en 

etablerad position att försvara, till skillnad från mindre städer, och kan därför inte luta sig tillbaka, 

nöjda med sin lott. 

 

Materialet till studien består som redan nämnts till största delen av texter vilka i olika 

former behandlar och diskuterar kring olika  förhållningssätt och teorier gällande 

regionaliseringprocesser och -fenomen samt polycentriska urbana regioner behandlas. 

Litteraturen jag använt mig av är huvudsakligen inriktad på olika former av urbaniseringsstudier, 

men även ett par författares böcker med större fokus på sociala studier har upplevts kunna bidra 

med relevanta idéer och iakttagelser. Inte minst sociologen Manuel Castells texter om 

nätverkssamhället har mycket att säga om de nya urbana strukturerna i en globaliserad, 

kommunikationsdriven värld. 
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Bland de mer klassiska författarna inom geografi och urban planering återfinns sir Peter 

Hall, som är en auktoritet inom samhällsplaneringen och har behandlat urban och regional 

planering i dess olika aspekter i en mängd böcker, där han bland annat beskriver den urbana 

strukturen och utvecklingen av en samhällsplanering på regional nivå. 

 

Gunnar Törnqvist, professor i ekonomisk geografi, kompletterar den traditionella regionala 

planeringen genom att i sina studier av Öresundsregionens framväxt bland annat knyta an till 

utvecklingen av det moderna kunskapssamhället i sin syn på regioners utveckling och 

regionaliseringen som dynamisk process. 

 

Polycentriska urbana regioner har undersökts och diskuterats i ett stort antal artiklar och 

studier under det senaste decenniet. Bland annat ägnade Urban Studies ett temanummer åt ämnet 

2001, där bland annat Henk van Houtums och Arnoud Lagendijks artikel om Ruhrområdet och 

en eventuell baskisk polycentrisk urban region är intressant i det att de försöker visa på vilka 

förutsättningar som tycks krävas för att vi ska kunna tala om fungerande polycentriska regioner. 

Teoretiska förutsättningar som John Parr i en senare artikel i Regional Studies utvecklar ännu mer i 

detalj. För ett mer lokalt perspektiv för oss nordbor finns framförallt Nordregios publikationer 

som ofta behandlar polycentrism och regionalisering ur en nordisk synvinkel. 

 

Både regionalisering och polycentrisk urbanisering är begrepp som funnit stöd i vida 

politiska kretsar i Europa, inte minst på EU-nivå. Europeiska kommissionens regionkommitté är 

en pådrivande faktor när det gäller forskning och genomförande av projekt inom området. Ett 

resultat av detta intresse är European Spatial Planning Observation Network (ESPON) som 

finansieras genom EU:s strukturfonder och har till uppgift att främja forskning inom området. 

De sammanfattar själva på www.espon.eu sitt uppdrag som följande: 

 

“The European Spatial Planning Observation Network (ESPON) is set up to support policy 

development and to build a European scientific community in the field of territorial development. The 

main aim is to increase the general body of knowledge about territorial structures, trends and policy 

impacts in an enlarged European Union.” 

 

Detta har resulterat i flera omfattande projekt rörande såväl polycentrisk urban utveckling 

och regional utveckling i Europa; däribland projekt som på ett överskådligt sätt ger ett  

strategiskt-geografiskt rumsligt perspektiv, vars resultat kan användas som en grund för vidare 
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diskussioner och vara ett stöd för dessa. För att kunna studera de medelstora städernas situation, 

måste först och främst de medelstora städerna identifieras, och här erbjuder ESPON:s 

klassificeringsmodell av Europas urbana områden en bra grund att stå på. Jag är långtifrån den 

första att använda mig av klassificeringen, bland andra Nordregio tar den som utgångspunkt i sina 

studier av eventuella polycentriska urbana regioner i ”Polycentrisk utveckling ur nordiskt och 

europeiskt perspektiv”. ESPON:s mångfacetterade analys där en lång rad olika faktorer vägs 

samman i ett försök att ge en klar och överskådlig bild av den hierarkiska strukturen i dagens 

europeiska urbana nätverk är omfattande och inte utan kvalitéer. I likhet med Gunnar Törnqvist 

tar ESPON fasta på de urbaniserade regionernas konkurrenskraft inte bara i form av 

befolkningsunderlag och ekonomisk styrka, utan även i termer av kunskapsproduktion och 

sociala förhållanden. 

 

Det finns utan tvekan en viktig social dimension i regionaliseringen, något som både 

Gunnar Törnqvist och Peter Hall tar upp vid olika tillfällen och i olika sammanhang, men som 

ändå förtjänas att framhävas ytterligare och ur en delvis annan vinkel. Kulturgeografen Tim Hall 

ger med sin bok Urban Geography en mycket bra och överskådlig genomgång av de urbaniserade 

områdenas problem, utmaningar och förändrade geografiska mönster i dagens alltmer 

globaliserade värld, och ägnar mycket tid åt de sociala och ekonomiska faktorer som driver den 

urbana utvecklingen och de förändringar som övergången från industrisamhälle till det 

postindustriella servicesamhälle som många menar är den mer eller mindre oundvikliga framtiden. 

 

Statsvetaren Robert Putnam ägnar sig även han åt de sociala funktionernas betydelse, om 

än i något annan form än genom geografernas studier av det urbana samhället. Han har gjort en 

nu klassisk studie av regionala och lokala sociala nätverks betydelse för områdens ekonomiska 

och demokratiska framgångar. Hans studie visade på de regionala skillnaderna mellan norra och 

södra Italien och visade på att de till inte obetydlig del skulle kunna förklaras med skillnader i 

utvecklingen av de sociala nätverken, något som får långtgående effekter på flera plan och som 

även påverkar regioners konkurrenskraft. En svensk parallell till de norditalienska sociala 

nätverken som forskare här ofta visar på, är den småländska ”gnosjöandan” – ett stort antal 

mindre företag som i nära samarbete med politiska och mer privata sociala grupperingar genom 

samarbete och nätverksbyggande bidrar till att skapa en konkurrenskraftig region med en stark 

gemensam identitet och sammanhållning. Den här typen av sociala nätverk är en viktig del i 

regionaliseringsprocesserna och bör därför uppmärksammas. 
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Allt detta sammantaget illustrerar väl det faktum att de urbaniserade regionerna är beroende 

av en lång rad olika faktorer för sin framgång och fortlevnad. Tillgänglighet – det vill säga deras 

plats i det transportnätverk som förbinder platser med varandra och som ger 

kommunikationsmöjligheter både inom den närliggande regionen och mer långväga, är en viktig 

faktor för såväl företag som individer vid valet av etableringsort. Attraktivitet – är ett nyckelord i 

dagens urbana värld som kan omfatta mycket. En framgångsrik stad behöver i dagens allt mer 

globala samhälle kunna locka både individer och företag genom att framstå som en attraktiv ort, 

både i ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv. Användandet av olika ”push”- och ”pull”-

faktorer för att lyckas i konkurrensen med andra urbaniserade regioner är idag kanske än viktigare 

än det någonsin varit tidigare, och samtidigt en viktig metod som kan bidra till att skapa 

konkurrensfördelar och tillväxt. 

 

För att ge en illustration av hur denna balans mellan regionalisering, konkurrens och 

nätverkspåverkan kan se ut i praktiken, kommer studien avslutningsvis att visa på två regioners 

förutsättningar och handlande, delvis mot bakgrund av vad som tidigare förts fram i teorierna. 

De valda regionerna är Haute-Normandie i Frankrike med sina två större städer Le Havre och 

Rouen, samt Wrocław i Dolnośląskie i Polen. 

 

Givetvis kan inte en studie av två specifika regioner tas som bevis för att samma 

observationer går att göra oavsett vilken region som väljs; trots allt är alla regioner liksom alla 

städer egna, unika individer. De två regionerna är valda för att jag anser att de kan på ett bra sätt 

illustrera de förutsättningar och utmaningar som finns för två medelstora urbaniserade regioner i 

Europa idag. De ska inte ses varken som varandras motpoler eller kopior, utan som två unika 

regioner som olika bakgrunder till trots har att fungera på samma geografiska arena. Det nya 

Europa. 

 

Förhoppningsvis ska denna regionstudie i miniatyr bidra till studien i form av att mer 

konkret visa på hur en urbaniserad region förhåller sig till den rådande verkligheten med dess för- 

och nackdelar, och hur den försöker anpassa sig till den framtida utvecklingen. Det är ett välkänt 

faktum att visioner och framtidsplaner inte sällan siktar högre än vad som är realistiskt att 

förvänta. För att undersöka hur strategierna ser ut och i vilken omfattning de förekommer, har 

jag valt att använda mig av i första hand städernas egna material i form av utvecklingsplaner och 

liknande – numera lätt åtkomliga via deras webbplatser – med viss komplettering från litteratur. 

Även de mer ”lättsmälta” delarna av informationen från städerna kan vara av ett visst intresse, då 
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den i sig själv ger en tydlig bild av hur städerna vill profilera sig och bli sedda. På detta sätt kan 

deras satsningar sorteras in i de olika kategorier som tillsammans utgör attraktiva faktorer, 

exempelvis turism, transporter, handel, och så vidare. Detta sammantaget kan ge en bild av hur 

väl förberedda städerna är och hur de bemöter konkurrensen från andra urbaniserade regioner. 
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DEL I 

URBANA REGIONER 
 

REGIONEN SOM IDÉ OCH PLANERINGSENHET 
 

Att indela ett territorium i regioner är ingen ny idé, utan har i olika former praktiserats för 

staters administration sedan antiken. Så snart ett territorium under en och samma statsmakt 

uppnår en viss storlek blir någon form av indelning i mindre administrativa enheter ett attraktivt 

hjälpmedel för att praktiskt förvalta det fysiska territoriet. Begreppet region i sig säger i det här 

avseendet ingenting om hur maktutövningen och administrationen är uppbyggd, mer än att en 

administrativ indelning av territoriet i mindre delar existerar. I en historisk kontext kan regionen 

vara allt ifrån en semiautonom del av riket till en fullt integrerad del av en centralstyrd stat där 

regionen endast utgör en underlydande del av helheten. Även idag används regionbegreppet på 

flera olika sätt parallellt med varandra. Den politiska regionen är ett område i rummet, avgränsat 

av tänkta gränslinjer och med en egen gemensam administration med uppgift att under den 

nationella maktnivån förvalta territoriet. Naturgeografiskt kan en region istället vara ett område 

med en viss naturtyp, ett område inom ett avvattningsområde, eller med andra gemensamma drag. 

Regioner kan även vara kulturellt eller historiskt betingade, eller nyare företeelser som 

ekonomiska och industriella regioner. Regioners geografiska etablering och omfattning bestäms 

med andra ord av en mängd olika faktorer, av vilka en del kan framstå som mer ”naturliga” än 

andra. I grunden kan en region definieras som ett geografiskt avgränsat område som har 

gemensamma drag. När regioner idag förekommer i vardagen är det dock oftast i 

förvaltningspolitisk betydelse eller i olika former av ekonomiska och industriella 

planeringsenheter. Till följd av den politiska administrativa indelningens betydelse i den moderna 

planeringen följer de flesta av dagens olika regionbegrepp i olika utsträckning de politiska gränser 

som finns fastlagda, och det blir därmed den typen av regioner – vars utsträckning ofta är 

resultatet av en mix av flera av de ovan uppräknade faktorerna. Regioner i administrativt, 

samhällsgeografiskt hänseende är i grunden politiska enheter, men det stora flertalet är 

konstruerade utifrån en historisk, kulturell och naturgeografisk grund. Områden inom en klassisk 

region kännetecknas oftast av en relativt hög grad av homogenitet och har i de flesta fall en 

centralort som utgör regionens centra, samt ett omland som interagerar med centralorten. 
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Regionens betydelse som planeringsbegrepp kom successivt att få ökad betydelse i takt 

med industrialiseringens genombrott och de urbana områdenas snabba tillväxt. I takt med att 

städerna växte, blev de allt mer beroende av omlandet för sin försörjning, samtidigt som det 

rurala omlandet interagerade allt mer med de urbana områdena. Människor flyttade till städerna i 

jakten efter arbete, och städerna blev beroende av kringliggande jordbruksområden för sin 

försörjning. Därmed växte även behoven av en samordnad, mer storskalig planering som 

omfattade inte bara det urbana området i sig, utan även dess omland. (Hall 1992) Regionen som 

begrepp fick därigenom en ny, och mer påtaglig form i planeringen, nu som kombinationen av 

centrum och dess omland. Och med det ökande intresset för planering etablerades även 

regionalforskningen. En av de tidiga geografer som kom att påverka lokaliseringsteorierna i en 

regionalgeografisk riktning var Walter Christaller när han 1933 lade fram sin avhandling Die 

Zentralen Orte in Süddeutschland som lanserade centralortsteorin. Christaller försökte förklara det 

mönster och de hierarkier som finns mellan städer – centrala platser – av olika storlek. Den som 

börjar studera en karta över ett större område upptäcker snart att städer vanligen ligger utspridda 

i det geografiska rummet med mindre urbaniserade och rurala områden mellan sig, oftast med en 

relativt jämn fördelning om områdets geografiska förutsättningar i övrigt är snarlika. Vad 

Christaller gjorde var att förbinda de centrala punkterna – städerna – av en viss gemensam storlek 

med varandra på kartan, så att linjerna kom att bilda ett triangelformat mönster. Resultatet är ett 

mönster som ofta uppvisar relativt stor regelbundenhet, något som visade att det fanns en 

möjlighet att skapa fungerande teoretiska modeller av landskapets urbanisering. (Holt-Jensen 

1999) Centralortsteorin var en metod för att visa på hur ett urbaniserat område kom att påverka 

sitt omland och genom sin roll som central punkt skapa ett system av utspridda centralorter på 

avstånd som direkt svarade mot utvecklingsgraden i det urbaniserade centrat. Varje sådan 

centralort utgjorde en centralpunkt i sin region och på sin hierarkiska nivå. Christallers teori var 

baserad i ekonomisk teori och i första hand fokuserad på centralorters ekonomiska funktioner 

som grund för centralorternas inflytandegrad över omlandet, men kom så småningom i vissa 

länder – däribland Sverige – att  användas för administrativ planering på olika nivåer. 

Centralortsteorin är på samma gång en förklaringsmodell för varför verkligheten ser ut som den 

gör, och ett verktyg för regional och lokal planering genom sitt användningsområde för att 

identifiera de ”naturliga”, mest optimala punkterna för nya etableringar. Två likvärdiga städer 

skulle i centralortsteorin alltid vara två separata centralorter med var sitt ekonomiskt omland. 
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Städerna och regionen har ett intrikat symbiotiskt förhållande med varandra. De 

urbaniserade områdena utgör centralpunkter i regionen, samtidigt som de är beroende av såväl 

varandra som de icke-urbaniserade omkringliggande områdena. Men i takt med att urbaniseringen 

nått sådana nivåer att en absolut majoritet av befolkningen bor i de urbaniserade områdena, 

förskjuts balansen. Städerna är idag på det sätter mer av centralorter än vad de var när Christaller 

först beskrev centralortsteorin. 

 

Regionen som modern planeringsenhet 
 

I det stora flertalet av dagens europeiska statsbildningar förekommer en regional 

förvaltningsnivå; däremot varierar denna nivås inflytande och maktposition i respektive stat. Det 

är därför vanskligt att ur ett maktperspektiv tala om regioner som en gemensam europeisk 

förvaltningsnivå. I ett förvaltningspolitiskt perspektiv är det stor skillnad på federala staters – 

exempelvis Tyskland – och centraliserade stater som till exempel Sverige och Storbritannien vad 

gäller regioners möjligheter att styra sin utveckling och verksamhet. Men detta till trots finns det 

även likheter mellan dem. En av de vanligast förekommande uppgifter som läggs ut på regionnivå 

är samhällsplanering i olika former. Typiska administrativa intresseområden för en europeisk 

regional nivå är hälsovård, infrastrukturplanering, högre utbildningar (till viss del), sociala frågor, 

och kultur. (Regionkommittén 2002) 

 

EU har ett omvittnat intresse för regionen som planeringsgrund och förvaltningsområde 

och stöder aktivt regionaliseringsprocesserna inte minst genom att regionerna utgör en viktig 

grund för de olika stödprogram som förekommer, många med det uttalade syftet att minska de 

regionala skillnaderna. 

 

En av hörnstenarna i bygget av den Europeiska unionen är avskaffandet av handelshinder 

mellan de olika medlemsländerna. Harmoniseringen av regelverk och lagstiftning, slopandet av 

tariffer och tullar, samt ett transnationellt starkt stöd för utbyggnaden av transport- och 

telekommunikationsnätverk har även fått stor effekt på de urbana regionerna, precis som avsett. 

Ett resultat är att städerna inte längre förlitar sig på sina traditionella ekonomiska nationella roller, 

utan i allt högre utsträckning har att dra nytta av sina olika jämförbara konkurrensfördelar för att 

dra till sig investeringar, europeiska institutioner, och människor. (Chorianopoulos 2003) Detta 

innebär även ett ökat intresse från städernas sida att ingå i och använda sig av olika nätverk. Det 

finns dock en tydlig skillnad i de urbana nätverkens utbredning i olika delar av Europa. 
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Omställningen från ett monocentriskt perspektiv och tankesätt till ett av nätverkstänkande och 

nätverksagerande har nått olika långt. Transnationella urbana nätverk är mest utbredda i den 

högurbaniserade centrala korridor som benämns ”pentagonen” eller ”bananen”, medan de 

urbana nätverkens utveckling och inflytande enligt Chorianopoulos är betydligt svagare i EU:s 

sydliga medlemsländer, något som är en förklaring till den eftersläpande konkurrenskraften och 

den långsammare utvecklingen hos de urbana regionerna i länder som Spanien, Portugal, 

Grekland, och södra Italien. Delvis är detta ett politiskt förvaltningsproblem till följd av en 

bristande regionalpolitik främst från den nationella nivån (Chorianopoulos 2003). Studien 

omfattar endast EU15, och säger därför ingenting om utvecklingen i de medlemsstater som 

tillkommit efter 2004. Det är högst sannolikt att denna nord-syd-skillnad idag fått en tredje 

variant i de östligare medlemsländerna och deras regionala utveckling, med de följder de kan 

tänkas ha på de urbana nätverkens strukturer. Med sina perifera positioner i förhållande till den 

centrala pentagonen, är det tänkbart att dessa nya EU-stater har en annan form av regionalisering 

och nätverksförhållande än Västeuropa, men därmed bör man inte dra slutsatsen att det är frågan 

om samma svaga nätverksutveckling som i söder. 

 

Paradoxalt nog så tycks det som att en stark centralmakt har bättre förutsättningar att 

genomföra storskaliga regionalplaneringsprojekt baserade på ingrepp i redan befintlig struktur än 

en svag. Haussmanns genomgripande omdaning av Paris var, liksom påbörjandet av den 

regionala polycentriska planen på 1960-talet, beroende av en administration med klar uppfattning 

om vad som behövdes och den myndighet som krävdes för att genomföra de storstilade och 

ibland relativt hårdhänta projekt som initierades. I det här avseendet utgjorde Napoleon III:s 

liberala envälde under Andra kejsardömet och de Gaulles auktoritära Femte republik en fördel 

gentemot den mindre auktoritära traditionen i exempelvis Storbritannien. I stater med en 

tradition av statlig planering och statligt ingripande i olika verksamheter finns det en högre 

acceptans för mer genomgripande former av regionalplanering och urban planering än i de stater 

vars förvaltning på det här området har varit mindre omfattande och proaktiv. Där Paris och de 

franska regionerna trots sitt teoretiska självstyre är nära associerade till centralmakten, är – och 

framförallt var – London ett konglomerat av mindre självstyrande städer och måna om sitt 

självbestämmande, något som ur en planerares perspektiv kan vara till nackdel när storskalighet 

efterfrågas. För att lyckas med mer storskalig, radikal regional planering i en sådan omgivning 

krävs stöd och inflytande från den nationella nivån, och det är till stor del avhängigt av de olika 

politiska och administrativa kulturer som förekommer. Storbritannien har i det avseendet större 

problem vid regionplanering på en sådan skala att det krävs samordning och samarbete över de 
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administrativa politiska gränserna. Något som bland annat kom att visa sig under utvecklingen av 

Docklandsområdet i London, där London City kom att i mycket bli en konkurrent istället för en 

samarbetspartner när det gamla finansiella centrat såg sin ställning hotad av försöket att 

åstadkomma en brittisk version av det franska polycentrisminspirerade La Défenseprojektet. De 

lokala planeringsorganen inte bara i London City utan i stora delar av den administrativt 

uppsplittrade Greater Londonregionen upplevde sig överkörda av den nationella regeringen och 

de konsortium som var involverade i Docklandsprojektet (Hall 1996). 

 

De slutsatser som kan dras av detta är att stark administrativ splittring kan vara negativt för 

etablerandet av fungerande regionala projekt, speciellt när de riskerar – eller är avsedda – att 

förändra balansen inom den tänkta regionen. Regionala utvecklingsprojekt behöver involvera 

deltagande enheter och ge dem incentiv för att samarbeta. 

 

Ett annat, men till viss del liknande, problem finns i de fall regionbyggandet sker över 

nationsgränser, något som med EU:s utvidgning och ökade anslag för transnationella projekt 

blivit allt vanligare. Även om man inom EU har uppnått en relativt hög grad av harmonisering av 

medlemsländernas lagstiftning, finns det alltjämt skillnader i hur regional och lokal fysisk 

planering utformas. Olika lagstiftningskulturer medför till viss del olika möjligheter till lokal 

planering. (Nordregio 2005). Men skillnaderna ska inte överdrivas. Även om de bakomliggande 

lagregleringarna skiljer sig åt i utformning, är deras utfall i praktiken snarlika. De är dock 

tillräckligt stora för att kunna komplicera samarbetena. 

 

Den moderna europeiska urbaniseringens former och betydelse 
 

När urbaniseringen börjat ta fart gick utvecklingen framförallt i västra Europa snabbt, för 

att accelerera ytterligare under 1900-talet. Bakom den snabba ökningen låg ett snabbt växande 

befolkningstal, vilket i kombination med en omfattande mekanisering och effektivisering av 

jordbruket och en växande industriell utveckling gjorde urbana centra till starka magneter för 

människor på jakt efter arbete, kultur, och den livsstil som de växande städerna kunde erbjuda. 

Från en urbaniseringsgrad på 65 procent år 1950 i de stater som utgjorde EU151 – redan det i en 

global jämförelse en hög siffra för den tiden – ökade andelen invånare bosatta i urbaniserade 

                                                 
1 EU15 är en vedertagen samlingsbenämning på de femton stater som utgjorde EU mellan 1995 och 2004: 
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. 
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områden till att 1990 vara runt 80 procent (Minshull & Dawson 1996). Den snabbt framväxande 

serviceinfrastrukturen, de större metropolerna och kärnområdena utgjorde starka ekonomiska 

pullfaktorer som lockade såväl människor som företag till de expanderande områdena. Speciellt 

gällde detta det band som sträcker sig från sydvästra England ner över Ruhr- och Rhenområdet 

till norra Italien, och som genom den ekonomiska expansionen kommit att bli Europas 

kärnområde i såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt hänseende. Utanför denna kärna var 

utvecklingen inte lika jämn, utan det fanns – och finns alltjämt – betydande skillnader i graden av 

urbanisering, ekonomisk utveckling och industrialisering. Framförallt Italien hade och har en 

kraftig slagsida, där de södra regionerna i stor utsträckning alltjämt är agrara ekonomier, medan 

Norditalien är industrialiserat och en viktig integrerad del av den europeiska ekonomin. 

Befolkningsrörelserna när Italien blev alltmer urbaniserat hade även ett inslag av folk som flyttade 

från det fattigare södra Italien till de lockande industriarbetena i norr. Andra stater som Portugal, 

Grekland och Irland hade inte lika omfattande skillnader inom länderna, men graden av 

industrialisering och ekonomisk utveckling var här betydligt lägre än i de mer centrala delarna av 

EU. 

 

I de stater i östra Europa som efter andra världskriget kom under kommunistiska 

regeringar fick regionalplanering och planeringen av urbana områden en delvis annan form. I 

många av dessa länder innebar den omfattande förstörelsen under kriget en möjlighet att 

åstadkomma en planering av mer storskaligt slag och med mer radikala förändringar av den 

rumsliga strukturen för att skapa en jämnare regional utveckling. Målet kunde dock inte nås, 

eftersom  förödelsen även innebar akuta problem i form av bostadsbrist, vilket i kombination 

med en önskan att så snabbt som möjligt återuppta industriproduktionen ledde till att de stora 

projekten fick senareläggas, framförallt drabbade detta de ickeindustriella projekten. Resultatet 

blev därför att de storslagna planerna och den unika möjligheten att börja från grunden till trots, 

kom de gamla regionala strukturerna att byggas upp igen och därmed solidifiera de tidigare 

geografiska mönstren. Strävan efter att utjämna de regionala skillnaderna var dock ett ledmotiv i 

planeringen under lång tid därefter, och stora industrisatsningar projekterades till områden som 

tidigare saknat industriella strukturer. Även om långt ifrån alla kom att genomföras, var utfallet av 

den systematiska strävan ändå märkbart. (Węcławowicz 1996) Senare decenniers planering i 

länder som Polen, DDR och övriga delar av det kommuniststyrda centraleuropa, kom istället att 

fokusera på utbyggnaden av basindustrin, något som ledde till en viss spridning av 

industrialiseringen till regioner som tidigare till övervägande del varit rurala. Fokuseringen och 

prioriteringen av industriproduktionen i kombination med en centralplanerad ekonomi ledde till 
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skevheter i utvecklingen; medan den industriella moderniseringsprocessen påskyndades, ledde 

bristande och felaktig planering inom andra områden till en omfattande brist på bostäder – allra 

värst i Polen – och en på längre sikt katastrofal miljöförstöring (Węcławowicz 1996). Tidigare 

svagt och sent industrialiserade länder och regioner i central- och östeuropa underkastades en 

forcerad industrialiseringsprocess utan att andra samhällsområden hann med. Resultatet blev en 

samhällsutveckling i otakt med sig själv, något som på sikt ledde fram till ett allt större folkligt 

missnöje, vilket blev allt mer påtagligt i framförallt Polen, det kommunistland som hade de 

starkaste sociala nätverken i form av kyrka och nationell kulturell sammanhållning, nätverk som 

även under kommunistiskt enpartistyre visade sig svåra att kontrollera. 

 

Under 1980-talet började man i flera västeuropeiska stater upptäcka förändringar i 

urbaniseringsmönstret. Istället för att som fram till dess ha haft en inflyttning till de större 

metropolerna, visade statistiken nu på att denna befolkningstillväxt hade mattats av och i viss 

utsträckning hade metropolerna börjat förlora invånare till förmån för storleksmässigt mindre 

städer (Minshull & Dawson 1996). Även om utflyttningen från de stora stadsregionerna tycks ha 

avtagit och inte som först befarades accelerera ytterligare över tid, så förekommer fenomenet 

fortfarande i takt med att invånare i de största metropolerna väljer att slå sig ner i urbaniserade 

regioner av mindre skala, där många upplever att det erbjuds en högre livskvalité både 

miljömässigt och socialt. 

 

Regionaliseringen som idé tog ny fart och en helt ny vändning i och med den radikala 

förändringen i Europas politiska geografi som inleddes 1989 och fortsatte under 1990-talet.  

Under lång tid utgjorde de politiska nationsgränserna i allmänhet och vissa av dem i synnerhet 

effektiva barriärer mellan olika geografiska områden. Även områden som i teorin skulle ha ett 

stort utbyte av varor och människor sett enbart till natur- och kulturgeografiska faktorer, 

begränsades genom närvaron av politiska gränser. En region som öresundsregionen hade, trots 

goda förutsättningar i teorin, i praktiken begränsad förmåga att fungera som en region till följd av 

nationsgränsen som separerade Skåne från Själland. Den politiska geografins påverkan på 

regionen var omfattande och hindrade dess utveckling, trots att det i båda länderna fanns en vilja 

att utveckla kontakterna mellan de två nationella regionerna. (Maskell & Törnqvist 1999) 
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Regionaliseringsprocessen i modern form 
 

Geografen Gunnar Törnqvist presenterar tre olika former av regionaliseringsprocessen: 

decentralisering, separatism, och regionalism (även ibland kallat regionbygge). Alla tre har 

regionbegreppet som gemensamt fokus, men skiljer sig i övrigt åt på olika punkter. De tre är inte 

skilda åt av vattentäta skott, utan existerar sida vid sida och kan även driva på varandra (Törnqvist 

2002). 

– Regionalisering som decentralisering innebär att makt och befogenheter flyttas från den 

nationella centrala nivån till den regionala nivån; en process som på EU-nivå har starkt 

stöd i subsidaritetsprincipen, vars huvudsyfte är just att besluten ska fattas så nära de 

direkt berörda som möjligt. 

– Regionalisering som separatism är till skillnad från decentraliseringen mer av en 

utvecklingsprocess underifrån, där vissa regioner strävar efter att få mer 

självbestämmande gentemot centralmakten, eller i vissa fall en fullständig separation 

från denna. 

– Regionalisering som regionalism (regionbygge) är den process där lokala och regionala – 

eller nationella – krafter strävar efter att skapa en ny region, antingen genom 

sammanslagning av mindre enheter, eller genom utbrytning av delar från andra, 

befintliga regioner. 

 

En del forskare med Swyngedouw i spetsen väljer att se regionaliseringen som en del av 

vad de kallar ”glokalisering” – med detta begrepp försöker de fånga in den pågående 

omstruktureringen av den institutionella nivån, där tyngdpunkten förskjuts från den nationella 

nivån dels uppåt till en global nivå och dels nedåt till en regional och lokal nivå (Holm Nielsen & 

Simonsen 2003). Glokaliseringen visar med all tydlighet på det fenomen där framväxten av olika 

former av nätverk får till följd att den traditionella hierarkiska förvaltningsstrukturen förändras. 

Städerna i dagens samhälle har en dubbel roll att spela. Å ena sidan är de noder i globala nätverk 

av olika slag och på flera olika nivåer, samtidigt som de är centralpunkter för den politiska 

maktutövningen. Städerna utgör på det sättet punkter i rummet där en lång rad olika processer 

möts. De urbaniserade regionerna är platser där alla nivåer, oavsett skala, möts och kan interagera 

med varandra, såväl ur ekonomiskt, politiskt, som socialt perspektiv. 

 

En form av glokalisering går att spåra i de förändrade relationerna mellan EU-nivån och de 

regionala och lokala nivåerna, något som bland annat tar sig uttryck i att många regioner bedriver 

egen politisk lobbyverksamhet omkring EU institutionerna i Bryssel. Att ha ett regionkontor på 
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plats i Bryssel för att kunna få del av och påverka EU-politiken på dess hemmaplan är numera 

något som bedöms som viktigt av många regioner i både Sverige och andra EU-stater. Dessa 

informationskontor blir en direktlänk mellan regionerna och EU, och därigenom kringgås i viss 

utsträckning den nationella nivån. Även om dessa kontors uppgifter i många fall kan vara otydliga, 

liksom dess status och organisation inom regionen, har regionerna funnit att det finns fördelar 

med en mer direkt närvaro. 

 

REGIONER OCH STÄDER I STATISTIKEN 
 

Regionbegreppet har som redan visats flera användningsområden. Nära kopplat till dess 

funktion som planeringsenhet ligger dess funktion som statistiskt mätområde, en funktion som 

blivit allt mer betydelsefull i takt med att de samhällsvetenskapliga forskningsområdena kommit 

att sätta ett större fokus på kvantifiering av data som ett hjälpmedel i sina studier. För att kunna 

åstadkomma detta är det nödvändigt att dela in det geografiska rummet i hanterbara – och 

förhoppningsvis sinsemellan jämförbara – delar. De administrativa regionerna utgör därigenom 

fungerande och redan existerande byggstenar för skapandet av statistiska områden. Den politisk-

administrativa indelningen av det fysiska rummet är i grunden ett förvånansvärt oföränderligt 

system som närmast kan liknas vid en mosaik av små enheter, vilka sedan på olika hierarkiska 

nivåer och i olika klassificeringsmodeller sätts ihop till större enheter – regioner, storregioner, och 

nationer. Städerna – eller kanske mer korrekt de urbaniserade områdena – är en typ av byggstenar 

i mosaiken, men har ett större definitionsmässigt problem än vad det mer övergripande 

regionbegreppet har. Regionen som administrativ enhet definieras utifrån en klar och entydig 

politisk gräns. Även staden – eller kommunen – som begrepp definieras vanligen på samma sätt 

genom en tydlig gränslinje. Men ett urbaniserat område eller en urbaniserad region har inte den 

här fördelen. I många fall utgörs en urban region idag av ett flertal separata orter i form av större 

och mindre städer och byar. Gränsdragningen blir därigenom betydligt svårare att göra. 

Dessutom förekommer det inte sällan att urbana regioner sträcker sig över flera kommuner eller 

motsvarande förvaltningspolitiska indelningar. Här finns ett reellt problem för den som vill 

studera urbaniserade regioner; ett statistiskt underlag baserat på en alltför lokal nivå riskerar att 

medföra att man får svårt att se de funktionella samband och kopplingar som finns inom de 

urbaniserade regionerna och därigenom går miste om helhetsbilden. En mer övergripande, 

ytmässigt större regional nivå bjuder på större möjligheter att fånga denna helhet. Men samtidigt 

ger som vi ska se även de större statistiska regionerna problem för den som vill studera urbana 

regioner. 
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Det förekommer många olika modeller för statistiska översikter och kvantifiering av 

administrativa regioner och urbana regioner i Europa, vissa mer detaljerade än andra. På 

regionnivå för statistiska ändamål används inom EU det system som går under 

namnet ”nomenclature of territorial units for statistics” (NUTS). NUTS-klassificeringens uppgift 

är att erbjuda en enhetlig hierarkisk indelning för regionala enheter på olika skalnivåer. Dagens 

system har tre olika nivåer: NUTS 1, NUTS 2 och NUTS 3, där NUTS 1 är den grövsta 

indelningen och NUTS 3 den mest finskaliga. Exempelvis utgör Sverige som helhet en enda 

NUTS 1 region, som sedan bryts ner i åtta NUTS 2-regioner som i sin tur består av 21 regioner 

på NUTS 3-nivån. I grunden baseras NUTS på redan befintliga regionindelningar i respektive 

medlemsland, i vissa fall hopslagna till större enheter – för att fortsätta med Sverigeexemplet så 

utgörs de 21 NUTS 3-regionerna av dagens län. Detta innebär vissa nackdelar vid statistiska 

jämförelser mellan olika europeiska regioner i det att de nationella indelningarna av olika skäl kan 

variera relativt kraftigt. Inom samma NUTS-nivå kan såväl befolkningsmängd som areal skilja sig 

åt markant, från regioner med befolkningsmängder som räknas i tiotusental (NUTS 2-regionen 

Åland) till de med flera miljoner invånare (Danmark, som utgör en enda NUTS 2-region), och 

från enskilda regioner vars areal är större än vissa mindre medlemsstaters totala yta till små 

regioner som omfattar ett par hundra kvadratkilometer. Trots dessa problematiska inslag, anses 

NUTS vara den lämpligaste regionala indelningen för europeisk statistik på dessa nivåer. 

Problemet är störst på NUTS 2-nivån, något som de som försöker göra statistiska jämförelser 

måste hålla i minnet. Detta gäller inte minst vid studier av större urbaniserade regioner, där olika 

regionala indelningar medför jämförelseproblem. ESPON visar själva på problemet i sin 

översiktspresentation och pekar bland annat på att centrala London utgör en egen avgränsad 

NUTS 2 region som bara utgör en del av stor-London, på samma sätt som Bryssel är en separat 

region från det storstadsområde som staden utgör hjärtat av, medan andra stora metropoler som 

Paris och Rom ingår som delar i sina respektive urbaniserade storregioner Íle de France och 

Lazio (ESPON 2006). Bland annat på grund av dessa skevheter är det i första hand den mer 

detaljerade NUTS 3 som används för regionala statistiska analyser, men även här bör viss 

försiktighet användas vid jämförelser mellan regioner. I många stater – exempelvis Frankrike, 

Spanien, Sverige och Polen – är NUTS 3-regioner stora regioner omfattande både urbaniserade 

områden och landsbygd, medan vissa andra som Tyskland och Belgien har jämförelsevis små 

regioner där urbana och rurala områden inte sällan är separata enheter (ESPON 2006). Att 

använda sig av NUTS-statistik för att identifiera och jämföra urbaniserade regioner är därigenom 
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ett vanskligt projekt, möjligen med undantag för om sådana studier begränsas till att omfatta 

endast en stat. 

 

FUA och MEGA – En klassificeringsmodell för Europas urbaniserade områden 
 

På den mer finskaliga nivå där urbana regioner kan studeras mer i detalj är enigheten kring 

klassificeringen inte lika stor. Många klassificeringar bygger på klassiska indelningar som enbart 

tar hänsyn till en eller ett fåtal olika faktorer i sin sortering av städer och urbaniserade områden, 

den mest ”naturliga” är givetvis den på alla kartor förekommande klassificeringen efter 

invånarantal. För den som är ute efter att få en inblick i de olika städernas inflytande och 

förutsättningar i ett större perspektiv är en sådan grov, enkel indelning inte tillfredsställande. 

Folkmängd är visserligen ett mått på framgång och konkurrenskraft, men långt ifrån det enda av 

betydelse. För att avgöra olika urbaniserade områdens styrka krävs betydligt mer än så. 

 

Det finns dock klassificeringssystem som är mer komplexa och som försöker fånga upp ett 

större antal av olika faktorer vid sin klassificering. Det europeiska forskningsprogrammet 

ESPON står bakom ett av dessa. ESPON delar in de urbana områdena i ”funktionella urbana 

områden” (FUA) på basis av fem grupper av egenskaper: befolkning, transport, näringsliv, 

kunskap, och beslutsfattande (Nordregio 2006). Genom att gradera områdena utifrån dessa 

egenskaper, ges en rankning av Europas urbana områden och en vidare indelning i ”metropoliska 

europeiska tillväxtområden” (Metropolitan European Growth Areas – MEGA), 

transnationella/nationella FUAs, och regionala/lokala FUAs. För att ta ett exempel, så finns i 

Sverige enligt den här modellen tre MEGAs, tolv transnationella/nationella FUAs och 32 

regionala/lokala FUAs. 

 

MEGA kan i sin tur delas in i fyra kategorier efter sina olika förutsättningar och kan därför 

även definieras som starka och svaga MEGAs där kategori 1 utgörs av de starkaste och kategori 4 

av de svagaste. Totalt identifierar ESPON i sitt projekt 76 MEGAs i EU (se figur 1): 17 i kategori 

1 (europeiska drivkrafter), 8 i kategori 2 (starka), 26 i kategori 3 (potentiella), och 23 i kategori 4 

(svaga). Två MEGAs – London och Paris – klassificeras som globala noder. För att återigen 

använda Sverige som exempel så är Stockholm klassificerat som tillhörande kategori 1, Göteborg 

som kategori 2 och Malmö som kategori 3. I Sverige finns ingen kategori 4 MEGA, däremot 

bedöms såväl Åbo i Finland som Tallinn (Estland) och Riga (Lettland) tillhöra den kategorin. 
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Figur 1. Europeiska MEGA. Källa: ESPON/Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
2006. 
 

De städer som finns i MEGA 4-kategorin och som dessutom är belägna utanför det 

centrala område som går under benämningen ”pentagonen” (omfattande en storregion i 

nordvästra Europa med storstäderna London, Hamburg, München, Milano, Lyon och Paris som 

yttergränser) hör till de mer intressanta att studera just för sina ”dubbla ansikten” – å ena sidan 
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relativt stora städer i sina regioner, men å andra sidan mindre konkurrenter till de väletablerade 

större städerna. Den här typen av städer har mycket att vinna på en lyckosam positionering och 

strategi, men är även pressade såväl under- som ovanifrån av större och mindre konkurrenter. 

Deras två ansikten syns tydligt om man iakttar städerna från både en paneuropeisk EU-nivå och 

en nationell nivå: 

 

På EU-nivån utgör MEGA-städerna naven i det regionaliserade Europa, men de svaga 

MEGA3 och MEGA4 hamnar delvis i kläm mellan de starkare urbaniserade områdena och de 

mindre regionerna. Detta gäller framförallt de som är belägna i mer perifera geografiska lägen 

utanför pentagonen. 

 

På den nationella nivån är MEGA-städerna ofta attraktiva områden som drar till sig företag 

och människor från det närliggande omlandet. Här upplevs de inte längre som svaga, utan 

tvärtom delvis som hot mot angränsande regioner och landsbygd. Styrkan i att vara en MEGA 

varierar dock kraftigt. I de nordiska länderna är MEGAs de stora centralpunkterna, medan i ett 

kontinentalt perspektiv utgör de oftare en mellannivå, delvis i skuggan av de riktigt stora MEGAs 

och de två globala urbana konglomeraten. 

 

Genom att bedöma de urbaniserade områdena utifrån ett paket av olika faktorer kan 

förhoppningsvis en mer rättvis bild av deras ställning i den europeiska urbana hierarkin ges. En 

följd av gradering genom vägning av styrkan inom så vitt skilda fält är att städer som är svaga på 

vissa punkter men starka på andra sammantaget kan ses ha mer inflytande än vad som hade varit 

fallet om endast en eller ett mindre antal sektorer hade studerats. Samtidigt innebär detta 

fortfarande att de städer som klassificeras såsom varande starka, konkurrenskraftiga MEGAs 

måste ha bra resultat inom alla de fem sektorerna. Ett toppresultat inom en eller två av dem 

räcker visserligen för att placera staden något högre i hierarkin, men är inte tillräckligt för att 

betraktas som stark position. Här finns för övrigt en synlig skillnad mellan städer som 

kategoriseras som svaga, klass 4 MEGAs i västra och centrala Europa. Flertalet av de västliga 

svaga MEGAs är städer som är starka inom en eller två sektorer men svaga inom de andra. I flera 

fall handlar det om städer starka på transportområdet – exempelvis Portsmouth, Le Havre, Åbo, 

Genua – men svagare inom sektorer som befolkning, kunskap, och beslutsfattande samtidigt som 

näringslivets utveckling är starkt knutet till just transportnäringarna. Svaga MEGAs i centrala och 

östra Europa – städer som Riga, Tallin, Gdansk, Kraków, Wrocław, Ljubljana, och Sofia – har 

däremot oftare en jämnare fördelning mellan den fem sektorerna; problemet här är istället att de 
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har en svagare generell utveckling inom de flesta av dem. De är svaga MEGAs på ett mer 

generellt plan. Att kategorisera de större urbaniserande områdena i Europa på det här sättet är en 

metod att identifiera starka och svaga områden i Europa, men också ett sätt att peka på de olika 

urbaniserade områdenas olika behov av utveckling. Som synes kan en MEGA- eller FUA-

klassificering bero på olika anledningar, och varje stad måste därför ses som en separat enhet. 

MEGA-indelningen visar på vilka urbaniserade regioner som har bäst förutsättningar för att 

utvecklas till viktiga europeiska tillväxtområden – och i förlängningen till motvikter till de redan 

starka regionerna i pentagonområdet – men för att se vad de olika regionerna mer i detalj 

behöver göra för att öka sina möjligheter måste varje region analyseras var för sig. ESPON:s 

kartläggning och presentation är ett hjälpmedel i detta, då det identifierar vilka sektorer som de 

olika urbana regionerna är starka respektive svaga inom, men det är upp till respektive region att 

utifrån dessa befintliga styrkor och svagheter söka strategier för att förbättra sin konkurrenskraft. 

I grunden genom att välja mellan att försöka bli starka inom en eller ett fåtal sektorer, eller genom 

att försöka stärka sin position inom samtliga sektorer. Valet är inte så enkelt som det vid en första 

anblick kan verka, eftersom deras resurser är begränsade. Att då välja att lägga delar av sina 

resurser på att utveckla varje sektor kan vara problematisk, då resultatet kan bli att samtliga 

sektorer förbättras, men bara marginellt. Den andra modellen, att satsa huvuddelen av de 

befintliga resurserna på att bli starka inom en eller två av sektorerna, kan på det sättet ge ett bättre 

resultat och positionera regionen som en stark aktör inom den sektorn. Samtidigt ökar riskerna, 

det finns en risk att den sektor regionen väljer att satsa på av olika skäl inte lyckas bli den motor 

för utvecklingen som man hoppats på, och då har stora resurser slösats bort till ingen nytta. 

 

Överhuvudtaget är det svårt att genomföra jämförande statistiska studier av regioner och 

städer. I mångt och mycket är dessa unika till följd av en mängd olika orsaker – naturgeografiska 

skillnader, kulturella skillnader, historiska orsaker, skillnader i sociala strukturer – allt är faktorer 

som påverkar, och det finns inte två geografiska områden som är helt lika i alla avseenden. Detta 

till trots så går det av allt att döma att göra vissa generella påståenden baserade på iakttagelser och 

jämförelser, men i slutänden måste ändå varje stad och region bedömas som en enskild, unik 

företeelse, även om den kan ha mer eller mindre gemensamt med andra, liknande regioner. 

 

Den regionala utvecklingen är som synes långt ifrån enhetlig, varken sett på ett nationellt 

plan eller ett paneuropeiskt. Det finns stora skillnader mellan olika regioner, och inte enbart 

mellan vitt skilda regioner. Regioner som gränsar till varandra uppvisar i vissa fall mycket olika 

resultat inom vissa områden, något som visar på att den geografiska placeringen inte den enda 
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avgörande faktorn för en region. Därmed inte sagt att det inte finns något geografiskt mönster 

alls. Ser man till Europa som helhet så kan man med statistikens hjälp se tecken på en indelning i 

centrum- och periferi. Generellt gäller att den bild som tecknas är en vars yttre delar – till 

exempel södra Italien, Portugal, Irland, och norra Skandinavien – uppvisar tydliga tecken på att 

vara i periferin jämfört med de centrala delarna av kontinenten. Samma tendenser till regional 

obalans finns på andra, lägre nivåer, nationella, regionala, och även lokala. Flera forskare pekar på 

att framgångsrika regioner är det till följd av att de har en eller flera expanderande urbana 

områden. Mellan dessa stora städer är det ur ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv relativt tomt 

(Maskell & Törnqvist 1999). 

 

MONOCENTRISKA OCH POLYCENTRISKA REGIONER 
 

Polycentrism är ett begrepp som blivit allt vanligare, både vid studier av urbaniserade 

regioner och deras utveckling och vid planering på olika nivåer. Exakt vad som ryms i begreppet 

definieras något olika av olika forskare och planerare, men huvuddragen är ändå gemensamma. 

Polycentricitet definieras enklast som motsatsen till monocentricitet och även som en motsats till 

det fenomen som på engelska benämns urban sprawl – den ostrukturerade och ofokuserade 

tillväxten av städer över en allt större yta där sekundära centra är låggradiga och svagt 

koncentrerade i rummet. Om urban sprawl är en relativt modern företeelse, så är monocentricitet 

desto äldre. Något förenklat är det monocentriska urbana området den klassiska staden – ett 

tydligt avgränsat urbant område som utgör centrum för sitt omland och till vilket 

servicefunktioner och administration i hög omfattning är koncentrerat. I en urban region av 

polycentriskt snitt finns inte på samma sätt en enda centralort, utan service- och regionala 

administrativa funktioner är istället uppdelade mellan flera olika urbana centra. (ESPON 2005) 

 

Den monocentriska strukturen kan även sägas utgöra grunden i Christallers centralortsteori 

som vi redan snuddat vid ovan. Centralortsteorin tecknar upp en bild med centralorter på olika 

nivåer, var och en med sitt omland, i vilket mindre centra i sin tur utgör centralorter för lägre 

nivåer. Centralortsteorin fick stor genomslagskraft och kom att påverka den politiska geografiska 

indelningen i flera länder, däribland Sverige, och användes i den regionala planeringen som ett 

verktyg bland annat för att avgöra den mest lämpade lokaliseringen av viktiga 

infrastruktursatsningar. Denna schematiska bild av rummet kommer dock inte helt utan problem. 

Framförallt ligger tyngdpunkten i centralortsteorin på att det i varje region finns ett enda 

dominerande centra. Två eller flera urbaniserade centra blir här konkurrerande mittpunkter i var 
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sitt omland, fokus ligger på konkurrens och inte på samarbete. Centralorter på samma hierarkiska 

nivå är inte i första hand avsedda att komplettera varandra, utan att vara två från varandra 

separerade enheter, var och en central för sitt omland. 

 

Jämfört med en polycentrisk urban region kommer en region som svarar mot Christallers 

centralortsteori att ha en mycket mer ojämn fördelning av storleken på de urbana centra i 

regionen, samtidigt som rörelsemönstren för varor och personer är betydligt mer restriktiva (Parr 

2004). Centralortsteorin och en polycentrisk utveckling är inte direkta motpoler till varandra, men 

fokuserar på delvis olika saker. Om centralortsteorin skulle modelleras utifrån varje enskild 

delfunktion – exempelvis tillgång till avancerad sjukhusvård, högre utbildning, etc. – istället för på 

ett urbant centra som helhet, kan den eventuellt tillämpas även i regioner som Ruhrområdet, men 

vi är då nere på en nivå där varje samhällelig funktion kräver en egen centralortsmodell. Något 

som gör den mer lämpad som hjälpmedel vid detaljplanering än som övergripande 

förklaringsmodell. Men dess grundläggande idé om hierarkiska nivåer är den fortfarande 

användbar inte minst som del i arbetet att identifiera centrum och periferi. 

 

Modellen fungerar alltjämt som en bra förklaringsmodell i områden utan alltför tät 

urbanisering, men i exempelvis Ruhrområdet ger samma modell upphov till ytterst små omland 

mellan de olika urbana centra som existerar. Även utanför Ruhrområdet, som är en extrem vad 

gäller befolkningstäthet i Europa, finns många områden där städer är koncentrerade relativt nära 

varandra istället för spridda mer jämt över större yta, och i takt med att urbaniseringsgraden har 

ökat så har dessa städer kommit att växa och bilda klungor av urbaniserade centra på ett sätt som 

inte till fullo kan sägas motsvara Christallers teorigrund. Den traditionella monocentriska 

regionmodellen har successivt eroderats i takt med att urbaniseringens förutsättningar förändrats 

över tid och trots flera försök att justera den monocentriska modellen till dagens mer 

polycentriska urbana mönster har det inte lett till någon större framgång (Kloosterman & 

Musterd 2001). Dagens urbana mönster är inte detsamma som för hundra, eller ens femtio år 

sedan, och det finns flera orsaker till detta. 

 

Den mest grundläggande skillnaden och enligt många forskare huvudorsaken till att de 

monocentriska modellerna är på väg bort, är de omfattande industriella strukturella 

förändringarna. De moderna städernas framväxt hade ett direkt samband med den industriella 

revolutionen och en expansion av den globala handeln. De enskilda städerna blev centra för den 

industriella produktionen av varor och var själva i mycket en produkt av sin tid. 1800-talets 
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tekniska landvinningar lade grunden till de städer som vi känner idag, och 1800-talets 

transportteknologi blev hörnstenen för såväl produktion som handel med varor. Städerna växte 

radialt från en preindustriell kärna och drog till sig människor från det omkringliggande rurala 

omlandet för att få arbetskraft till de framväxande industrierna. Det var i staden som 

arbetsmöjligheterna fanns för de många som inte längre behövdes i jordbruket till följd av dess 

mekanisering och effektivisering. Städerna fyllde en funktion som förmedlare av arbeten och 

arbetskraft och blev följaktligen de naturliga centralpunkterna för industrin och de transportnät 

som var en förutsättning för att produktion och handel skulle kunna fungera. Städernas centrum 

var de dynamiska platser där produktionen skedde, och genom de relativt dyra 

transportinvesteringar som krävdes, hade städerna i praktiken monopol på att vara exportnoder 

för det gods som producerades (Kloosterman & Musterd 2001). Städerna var spindlarna i de 

etablerade transportnäten. Men i och med utvecklingen av ny transportteknologi började den 

monocentriska modellen att vittra sönder. Industrierna blev mindre beroende av en central 

placering och kunde flytta ut från de trånga stadskärnorna till de större och mer funktionella ytor 

som erbjöds i städernas utkanter. Mycket riktigt var det också de mest utrymmeskrävande 

verksamheterna som exempelvis fabriker, hamnverksamhet och grossistförsäljning som var 

tidigast med att dra nytta av de nya kommunikationsmöjligheterna. På liknande sätt erbjöd de nya 

kommunikationerna en möjlighet för de boende att lämna innerstäderna för grönare, mer öppna 

områden i städernas utkanter. I det postindustriella samhället har kopplingarna eroderats 

ytterligare. Genom ny teknologi har avstånden i rummet fortsatt att minska, samtidigt som 

kommunikationerna minskat bindningen mellan arbete och boende. 

 

Vidare kan begreppet användas och appliceras på vitt skilda skalor, något som inte ökar 

dess tydlighet, men som samtidigt är en av dess stora fördelar. Polycentricitet på en paneuropeisk 

nivå är inte till sin form identiskt med polycentricitet på regionala och lokala nivåer, men delar 

ändå de grundläggande dragen. På den europeiska nivån är tanken om polycentrism nära knuten 

till EU:s idéer om regional utveckling och strävan efter en jämnare fördelning mellan de olika 

regionerna. Därmed inte sagt att det är lika lätt att studera eventuell polycentricitet på alla nivåer. 

ESPON som i ett separat uppdrag från EU-kommissionens generaldirektorat för regionfrågor 

(DG Regio) studerat polycentricitet på NUTS-2-nivån – alltså i ett relativt storskaligt regionalt-

nationellt perspektiv – fann att det var svårt att komma fram till några entydiga slutsatser i sin 

studie (ESPON 2005). Uppenbarligen finns det fortfarande problem med begreppet och dess 

användbarhet i empiriska studier, något som med stor sannolikhet kan bero på problem att på ett 
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koncist och entydigt sätt definiera vad polycentrism är mer i detalj, framförallt på de mer 

storskaliga nivåerna. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att polycentrism och polycentriska urbaniseringsmodeller inte 

är något självändamål, utan ett redskap för att åstadkomma en önskvärd regional utveckling. 

ESPON-studien sammanfattar det i sin slutrapport: 

 

”Polycentricity is not a goal in itself but one of the means to achieve policy objectives such as economic 

competitiveness, social equity and sustainable development” (ESPON 2005) 

 

Polycentricitet handlar alltså först och främst om ett nytt, eller åtminstone relativt nytt, 

synsätt på hur en god utveckling av urbaniserade områden ska kunna åstadkommas. I grunden 

handlar det om att fokus flyttats från den enskilda, monocentriska staden till att de städer som en 

del i en större helhet – från ett synsätt där varje stad var en egen enhet, till ett där städerna istället 

utgör multipolära centra i en och samma region. Och genom att samarbeta istället för att se 

varandra som konkurrenter, är det tänkbart att de olika städerna som ingår i en polycentrisk 

region kan stärka sina positioner och regionens i ett större europeiskt perspektiv. Tillsammans 

kan de dessutom lättare uppnå den kritiska massa som krävs för vissa funktioner att etablera sig 

och därigenom även utgöra en motvikt till urbana centra på högre nivåer i hierarkin. 

 

Det kan vara värt att hålla i minnet vid praktiska studier av polycentrisk utveckling och 

regionutveckling att det kan vara stora skillnader mellan idéer och verklighet. Långt ifrån alla 

planer för utveckling av en specifik urban region blir genomförda. En del stannar på 

planeringsstadiet, andra blir realiserade i mindre omfattning än ursprungligen tänkt. 

Anledningarna till detta är många – tekniska, ekonomiska, miljömässiga, samarbetsproblem, 

etcetera. Planerare och politiker kan alltför lätt börja bygga luftslott, och även om visioner är en 

drivkraft för utveckling, är det lätt hänt att man väljer att se fördelarna och vara blind för 

nackdelarna. På liknande sätt finns det även en risk att planerare och regionutvecklare ser 

polycentrism där sådan inte finns; en risk som tenderar att öka när begrepp blir modeord. Det 

räcker inte med att ha en grupp med urbaniserade områden belägna i närheten av varandra, utan 

det krävs också att kriterierna för effektiva förbindelser i rummet, interaktivitet, och en kulturell 

och social samhörighet är uppfyllda (van Houtum & Lagendijk 2001). 
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POLYCENTRISKA URBANA REGIONER 
 

Idéerna om ett polycentriskt utvecklingsmönster är nära förbundna med 

regionaliseringstankarna. I grunden handlar det om att försöka åstadkomma en jämnare 

befolkningsfördelning som samtidigt fungerar som en drivkraft för en mer homogen ekonomisk 

utveckling mellan regionerna. Enskilda städer är inte ensamma starka nog att vara en motvikt till 

de stora metropolerna, utan måste söka samarbete för att vara attraktiva i konkurrensen (van 

Houtum & Lagendijk 2001). Genom samarbete inom en region kan de urbana områdena 

tillsammans komplettera varandra och därigenom konkurrera med större, enskilda metropoler. 

 

För att en samling urbana centra ska klassas som en polycentrisk urban region bör ett antal 

kriterier vara uppfyllda – kulturella, funktionella och geostrategiska (figur 2). Det krävs ett visst 

mått av kulturell samhörighet – identitet om man så vill – för att en region ska kunna fungera. 

Samtidigt krävs det att regionen har en funktionell identitet – det måste finnas en fungerande 

fysisk infrastruktur som sammanbinder de olika centra som utgör regionen så att ett fritt flöde av 

människor och resurser kan äga rum.. Det räcker dock inte med att infrastrukturen finns 

tillgänglig, den måste även kunna utnyttjas av invånarna – ett stort utbyggt nät av motorvägar är 

till liten nytta för integration och kommunikation om medborgarna inte har bil eller av andra skäl 

inte kan eller vill utnyttja infrastrukturen. Den geostrategiska dimensionen slutligen, är en 

kombination av geografisk identitet, fungerande formella beslutande- och planinstanser, och 

liknande. (van Houtum & Lagendijk 2001) 

 

 
Figur 2. De tre dimensioner som utgör kriterier för en polycentrisk urban region. Efter van 
Houtum & Lagendijk 2001. 
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De tre kriterierna kan sedan delas in i ytterligare mindre delar, exempel på kulturella 

funktioner är bland andra turism, nöjen i olika former – museer, historiska sevärdheter, nöjesfält, 

nattliv, etcetera; exempel på funktionella är goda transportmöjligheter, men ”goda” innebär inte 

enbart möjligheten att kunna ta sig från punkt A till punkt B, utan även faktorer som 

bekvämlighet, attraktivitet och liknande är en viktig del. Exempel på det strategiska kriteriet är 

fungerande förvaltning och planering och hur denna upplevs av de berörda. 

 

En definition på polycentriska urbana mönster som förs fram av Kloosterman och Musterd 

ger fem punkter som är karakteristiska för polycentriska mönster (Kloosterman & Musterd 2001): 

 

– De består av ett antal historiskt distinkta städer. 

– De saknar en klart ledande stad, vilken dominerar ekonomiskt, politiskt, kulturellt, etc. 

– De har istället ett mindre antal större städer som inte skiljer sig nämnvärt från varandra 

vad gäller storlek och övergripande ekonomisk betydelse, samt ett större antal mindre 

städer. 

– Städerna som bildar den polycentriska regionen är placerade någorlunda nära i 

förhållande till varandra, vanligen inom maximalt pendlingsavstånd. 

– Städerna är inte enbart geografiskt distinkta enheter genom sin placering i rummet, utan 

även självständiga politiska enheter. 

 

John Parr utvecklar definitionen ytterligare några steg och talar istället om sju 

förutsättningar för en polycentrisk urban region (PUR) (Parr 2004): 

– Närvaron av ”centrumkluster”. Det måste finnas ett set med flera från varandra avskilda 

centra, men samtidigt nära nog för att bilda en synlig ansamling av urbana 

områdescentra. Med andra ord måste det finnas ett urskiljbart mönster som avviker från 

de ordinära, slumpmässiga eller jämna fördelningsmönstren av centra. Mönstret kan 

däremot ta sig olika former, en PUR kan vara i en cirkelform som det klassiska exemplet 

Randstad Holland, på en linje, eller utspritt i ett polygoniskt mönster. Det viktiga är att 

de ingående centra bildar ett från omgivningen urskiljbart kluster, inte vilken geometrisk 

form de bildar. 

– En övre gräns för avstånd mellan centra. Det är nödvändigt att specificera en övre gräns 

för hur långt avstånd det får vara mellan de olika urbana centra för att 

konglomerationen ska kunna anses vara polycentrisk. Frånvaron av en övre gräns gör 
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annars att de polycentriska urbana regionerna skulle kunna fortsätta i det oändliga. Att 

försöka definiera en exakt gräns för hur stort det maximala avståndet får vara är 

däremot lättare sagt än gjort. Ofta – men långtifrån alltid – används måttet en timmes 

restid mellan granncentra som en gränsdragning, om än en något vag sådan. 

– En nedre gräns för avstånd mellan centra. Precis som det krävs en maximal avgränsning 

för att definiera polycentrism, krävs även en nedre. Detta för att undvika att de i dag 

vanligt förekommande hopväxta städer som förekommer inte automatiskt ska bli 

klassade som polycentriska. Och precis som för maxavståndet är minimiavståndet 

svårdefinierat. Men nödvändigt för att försöka separera PURs från flerkärniga 

metropoler. 

– Storlek och fördelning av centra. För att kunna klassas som en PUR måste fördelningen 

av regionens olika centra vara högre än det genomsnittliga. 

– Storleksförhållande mellan centra. Det får inte finnas ett enda centra i regionen som 

befolkningsmässigt dominerar de andra. 

– Interaktion mellan centra. Den ekonomiska interaktionen mellan de olika centra måste 

vara mer omfattande än vad som är vanligt förekommande. 

– Centras specialisering. I en PUR har de ingående centra en högre grad av ekonomisk 

specialisering än vad som genomsnittligen är fallet. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

de olika städerna som ingår har olika specialiseringar – det är fullt möjligt att flera centra 

i ett PUR har liknande starka sidor. Den viktiga skillnaden jämfört med en ”vanlig” 

urbaniserad region är att centra i ett PUR inte längre på samma sätt som de klassiska 

monocentriska städerna i Christallers centralortsmodeller konkurrerar med varandra. 

 

I grunden är det samma beståndsdelar som i Kloosterman och Musterds definition, med 

den skillnaden att Parr genom sin mer detaljerade definition försöker hantera och förebygga 

kritiken mot PUR såsom varande inget annat än de tidiga metropolismodellerna; han anser det av 

vikt att skilja mellan polycentriska regioner bildade av flera klart åtskilda städer och de fall av 

hopväxta stadskonglomerat – därav inkluderandet av en nedre gräns för avståndet mellan 

ingående städer. Som synes är flera av kriterierna baserade på en jämförelse med hur 

en ”genomsnittlig region” (benchmark region) baserad på ett nationellt perspektiv ser ut. Flera av 

kriterierna fyller en viktig funktion för att avgränsa och minimera vad som annars skulle kunna 

utvecklas till en veritabel inflation av polycentriska urbana regioner om hopväxta 

stadskonglomerat, monocentriska urbana regioner med satellitförorter, och liknande. Samtidigt 

ger de detaljerade kriterierna fortfarande inte en fullständig och entydig definition. Parrs utökade 
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lista med definitioner förenklar, men lämnar fortfarande mycket upp till uttolkaren. Han sticker 

inte heller under stol med att hans detaljerade definition av vad som bör ingå för att en 

urbaniserad region ska kunna klassificeras som polycentrisk medför vissa svårigheter, något som 

han även själv erkänner. Mätt efter den här listan kommer många av de urbana regioner som 

tidigare oftast setts som funktionella, sammanhängande områden att diskvalificeras som PUR. 

Bland annat gäller detta flertalet av de stora megalopolisregionerna, då dessa bryter mot villkoret 

att flera av de ingående stora städerna ska vara relativt jämnstora utan en dominerande stad. Såväl 

Megalopolis med New York City som central punkt, som Kantoregionen med Tokyo och Paris 

och Londonregionerna med respektive dominerande centrala stad skulle mot bakgrund av det 

villkoret få svårt att ses som PUR. Även en rad mindre, aspirerande polycentriska regioner får 

svårt att betraktas som PUR om Parrs sju punkter följs noggrant (Parr 2004). Det är också 

noterbart att Parr använder den nationella nivån som en mätare på det ”genomsnittliga” 

och ”vanliga” i de kriterier som bygger på en jämförelse med centra med en vanlig, monocentrisk 

fördelning i rummet. Frågan är om Parr anser att en PUR kan spänna över en nationsgräns? Mot 

bakgrund av användandet av den nationella nivån som måttstock tycks det inte så, men bortsett 

från detta så finns det ingenting i Parrs kriterier som uttryckligen förbjuder multinationella PUR. 

 

Som synes finns det uppenbara faror med att ställa upp för detaljerade och exakta villkor 

för PUR-begreppet, något som talar till de mindre strikta varianternas fördel. Studierna av 

urbaniseringen är inte betjänta av definitioner som är så smala att det endast blir ett fåtal regioner 

som uppfyller de högt satta kraven. Då riskerar man istället bara att hamna i en situation där det 

förekommer en stor grupp av urbaniserade områden som i inventeringen av områden hamnar i 

någon form av mellanläge mellan polycentriska och monocentriska regioner, framförallt mot 

bakgrund av att städer och regioner är i grunden unika. Det finns inte två städer eller två regioner 

med exakt samma förutsättningar och bakgrund. Därigenom blir det inte heller möjligt att 

åstadkomma en perfekt, otvetydig definition att använda som mall, något som givetvis lämnar 

polycentribegreppet öppet för kritik inte minst från de som sätter kvantitativa metoder före 

kvalitativa. Även om mycket som har med urbana regioner att göra låter sig kvantifieras – 

exempelvis medelinkomst, transportmöjligheter, antal läkare per capita, etc. går att mäta, men hur 

mäts livskvalitet, attraktivitet och interaktion mellan centra på ett tillfredsställande, exakt sätt? I 

slutänden handlar det om att genom att studera en lång rad olika faktorer som påverkar den 

urbana regionens utveckling försöka ge ett helhetsperspektiv. Polycentribegreppet är ett sätt av 

flera att försöka definiera de nya urbana strukturer som inte med lätthet kan passas in varken i de 
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traditionella metropolisstrukturerna med ett dominerande centra i en storstadsregion eller i den 

monocentriska centralortsstrukturen som Christaller observerade på sin tid. 

 

Polycentrisk utveckling 
 

Polycentrism och regionalisering är två processer som båda drivs på från två plan samtidigt. 

På ena sidan finns den nationella statsmakten som ser begreppen som en möjlighet att 

åstadkomma en starkare ekonomisk utveckling, framförallt i tidigare svaga regioner. På den andra 

sidan finns de lokala förvaltningarna som i regionaliseringen ser en möjlighet att öka sin 

konkurrenskraft. Uppmuntrandet till regionbyggen är däremot inte exakt detsamma som strävan 

efter att åstadkomma polycentriska urbana områden. Medan regionalisering handlar om att 

eftersträva bättre jämvikt mellan regioner, kan polycentrismen sägas vara inriktad på att skapa 

jämvikt mellan olika urbana centra. För den nationella förvaltning som enbart är inriktad på att 

skapa starka regioner, är det egentligen av underordnad betydelse vilket centra som är det 

dominerande i regionen, så länge de olika centras konkurrenssträvan inte går ut över regionens 

utveckling som helhet. Detta är även det synsätt som varit rådande i många nationella 

utvecklingsplaner under lång tid, framförallt i de geografiska områden där låga 

befolkningskoncentrationer gjort en regionplanering med större fokus på ett enda centra mer 

tilltalande. För att den polycentriska modellen ska kunna fungera på regional nivå krävs ett visst 

befolkningsunderlag inom ett begränsat område i rummet. För att uppnå en fullständig 

polycentrism krävs att samtliga punkter inom det polycentriska urbana området är 

sammanlänkade i ett effektivt transportnätverk som tillåter rörelser mellan dem utan större 

tidsåtgång. Avstånden i rummet i kombination med en tidsaspekt är här det avgörande, och även 

om moderna kommunikationsmedel idag minskar avstånden, så förändrar de inte 

grundprinciperna. 

 

Beroende på vilken nivå i urbaniseringshierarkin vi väljer att studera, varierar det som kan 

anses vara rimliga avstånd för att understödja polycentrism. Vi måste skilja på polycentriska 

mönster på lokala, regionala och mer nationella nivåer. Polycentricitet som idé och modell är 

skalbart och används idag som benämning på flera olika strukturella nivåer. Från att tidigare ha 

använts främst på den lokala planeringsnivån för att beskriva och studera enskilda städers 

struktur – då i motsatsförhållande till den monocentriska urbaniseringen – har begreppet alltmer 

kommit att ta upp och användas för att beskriva regionala och även i viss mån nationella 

strukturer. För exempelvis ESPON:s och dess associerade forskargrupper är det framförallt i den 
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mer regionala formen som begreppet tas upp och studeras. Dessa polycentriska urbaniserade 

regioner – PUR – kan ta sig olika uttryck, från de mest integrerade och välkända som Randstad 

Holland och Ruhrregionen till en mer svårskönjbar polycentricitet i form av två eller flera 

avgränsade städer med hög grad av interdependens. (van Houtum & Lagendijk 2001) 

 

Den polycentriska utvecklingen kan ses från två håll: dels som en form av urbanisering där 

flera urbana centra kommit att utvecklas nära varandra under historiens gång och av olika 

anledningar lyckats fortleva utan att ett centra kommit att dominera klart över de andra, utan 

någon ursprunglig planering för att åstadkomma detta. Exempel på sådana områden är Randstad 

Holland och Ruhrområdet; dels som en form av medveten regional planering, där en polycentrisk 

utveckling eftersträvas i ett försök att minska trycket på och dominansen från ett centralt 

urbaniserat område. Till den här typen kan läggas många av de satellitstäder som planerats och 

byggts runt om i Europa, men även mer storskaliga nationella planer för att försöka skapa 

polycentricitet. 

 

Det finns idag en uttalad vilja att etablera ett mer polycentriskt urbant landskap i Europa, 

något som bland annat EU:s regionalutvecklingsstrategier är tydliga tecken på. Ett viktigt steg 

togs i och med skapandet av policydokumentet European Spatial Development Perspective 

(ESDP) som antogs 1999. Dokumentet, som är det första i sitt slag på området, är ett rådgivande 

referensdokument som antogs på ministernivå av respektive medlemslands ministrar ansvariga 

för samhällsplanering; målet var att definiera vilka övergripande mål som fanns för en balanserad 

territoriell utveckling i Europa. Tre övergripande riktlinjer slås fast i dokumentet: 

 

– Utveckling av ett balanserat och polycentriskt urbant system och en ny relation mellan 

urbana och rurala områden. 

– Säkerställa likvärdig tillgång till infrastruktur och kunskap. 

– Hållbar utveckling, god förvaltning, och skydd av vårt gemensamma natur- och 

kulturarv. 

 

ESDP ligger till stora delar till grund för den forskning som bedrivs av European Spatial 

Planning Observation Network (ESPON), ett europeiskt nätverk som samlar över 600 forskare 

från universitet och forskingsinstitut runtom i Europa och med fokus på planeringsfrågor och 

europeisk regional och interregional utveckling. 
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Idéer om att med hjälp av avsiktlig, övergripande planering försöka skapa motvikter till 

etablerade centralpunkter är dock betydligt äldre än så. Bland de mer genomgripande försöken att 

åstadkomma en polycentrism på en nationell nivå finns Frankrikes strävan att utveckla ett 

antal ”métropoles d’equilibre” som motvikter till den starka centrifugalkraft som utövas av Paris 

(Hall 1992). Idén är inte ny, utan har sitt ursprung redan på 1950-talet, då den stora dominansen 

från det urbaniserade området runt Paris kom i fokus. 1955 inrättades de franska regionerna som 

planeringsnivå och de har alltsedan dess utgjort grunden för en regionaliseringspolitik som 1963 

ledde till att man identifierade åtta urbana centra som ”motvikter” till Paris (se figur 3). Ungefär 

vid samma tidpunkt upprättades även flera andra system med syfte att försöka åstadkomma en 

positiv regional utveckling även i en rad andra urbaniserade områden närmare Paris, exempelvis 

Le Havre-Rouen, Reims och Orleans; alla städer som till följd av sina geografiska lägen är för 

nära Paris för att vara potentiella jämviktsmetropoler, men samtidigt stora nog att inom sina 

regioner utgöra en form av motvikter och i vissa fall – främst Le Havre och Rouen i sina roller 

som uthamnar till Paris – även komplement till Parisregionen. Dessutom utvecklades successivt 

även i Paris omland modeller för en polycentrisk urbanisering i själva storstadsregionen, där man 

försökt att etablera nya andranivåcentra i Île-de-France för att avlasta själva staden Paris. (Hall 

1992, Winchester 1993). Dessa nya centra placerades i utkanten av det dåvarande 

storstadsområdet och var delar i ett omfattande regionalt planeringsarbete med det uttalade syftet 

att skapa motvikter till centrala Paris och avlasta stadskärnan från den snabbt ökande 

trafikmängden och motverka bristen på bostäder och kontorslokaler. Samtidigt insåg de styrande 

att det till följd av Paris dragningskraft och status var omöjligt att skifta nyetableringarna bort från 

Parisregionen, de nya städerna var därför med nödvändighet tvungna att etableras i direkt närhet 

till den gamla staden för att kunna bli lyckosamma (Hall 1996). De skulle vara nya fungerande 

städer, men samtidigt en del i den expanderande Parisregionen och genom olika specialiseringar 

tillföra regionen som helhet nya möjligheter. 
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Figur 3. Metropoles d'equilibre. - "jämviktsmetropoler" avsedda att minska den stora 
dominansen från Paris och Île-de-France-regionen. Det är värt att notera den stora 
geografiska påverkanssfären för Paris även i det här scenariot. Här är även Frankrikes 21 
planeringsregioner markerade. Källa: Hall 1992. 
 

Här syns skillnaden mellan den polycentriska urbaniseringens modeller och den klassiska 

monocentriska centralortsteorin. I ett centralortsperspektiv ligger dessa nya städer alldeles för 

nära den gamla centralorten (Paris) och borde följaktligen inte kunna utvecklas till egna 

urbaniserade centra i någon större omfattning. Att de ändå gör det beror på en rad olika faktorer. 

De har ofta en hög grad av specialisering till en eller ett fåtal urbana funktioner, exempelvis 

forskning, handel, eller teknologi. Dessutom bör man komma ihåg att dessa städer polycentriska 

försöksstäder har etablerats under ett stort mått av reglering och detaljerade regionala planer på 

ett sätt som sällan är fallet när det rör polycentriska regionbyggen mellan redan etablerade städer 

där den egna identiteten är väletablerad och stark. 
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Till viss del kan EU:s policydokument om polycentrisk utveckling ses som en utveckling av 

tidigare idéer om ”métropoles d’equilibre” i Frankrike och brittiska försök att genom etablerandet 

av nya centra utanför de tidigare dominerande urbana konglomeraten sprida utvecklingen. Det 

har dock funnits en viktig skillnad i tillvägagångssätt i det att britterna oftare har använt sig av 

metoden att genom lokal- och regionalplaneringen förhindra etableringar i redan starka områden, 

medan kontinenten (och även EU som helhet) genom subventioner och fördelar försöker styra 

etableringar till nya områden (Hall 1992). En av de grundläggande tankarna i den franska 

planering som till viss del kommit att ge genomslag även i en mer alleuropeisk syn, är att 

allmänna planer initierade av administrationen fungerar som en guide och som ”lockbete” för 

privata investerare och projekt, vilka i sin tur för med sig kapital och momentum för att etablera 

nya allmänna investeringsprogram (Hall 1996). 

 

van Houtum och Lagendijk för fram Baskien i norra Spanien som ett exempel på ett 

polycentriskt urbant område i vardande, delvis beroende på just en vilja att skapa en ekonomiskt 

starkare region. Idag är många av de spanska städerna relativt lågt i den europeiska hierarkin av 

städer och urbaniserade regioner och i en strävan att ändra på detta förhållande har planering 

både på regional och nationell nivå gått i riktning mot ett polycentristiskt synsätt, där den tidigare 

i huvudsak lokalt inriktade fysiska planeringen numera alltmer sätts in i ett regionalt perspektiv 

(van Houtum & Lagendijk 2001). Den baskiska regionala strukturen är inte idag av något mer 

utpräglat polycentriskt snitt, framförallt är det stora brister i det funktionella perspektivet, där 

infrastrukturen är outvecklad och kommunikationerna mellan de olika städerna i regionen därför 

låg. Något som van Houtum och Lagendijk bland annat kommenterar med orden ”Regarding 

communications, the intercity rail infrastructure is more than obsolete.” De går även så långt som 

till att föra vidare uttalanden som att delar av regionen uppvisade en större funktionell integration 

och enhet under tidigare tidsperioder än idag. Men allt är inte så nattsvart som det efter en sådan 

redogörelse kan se ut. De två största städerna Bilbao och San Sebastian har väl fungerande och 

modern infrastruktur inom respektive stadsområde med omgivningar. De har dessutom bra 

förutsättningar till följd av en stark ekonomisk utveckling och en historisk-kulturellt betingad 

regional samhörighetskänsla. Planerarna sätter även stora förhoppningar till planerade stora 

infrastrukturprojekt i Spanien, där den så kallade ”Ebrokorridoren” ska förbinda Baskien med 

Barcelona och därmed skapa en direkt förbindelse med den stora urbaniserade och expansiva 

region som redan existerar längs kataloniens och den fransk-italienska medelhavskusten och som 

ofta går under benämningen ”Medelhavsbananen” (i direkt analogi till EU:s starka 

kärnområde ”den blå bananen”). Även en planerad järnvägs- och motorvägskorridor mellan 
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Madrid och Paris som utgör en del i EU:s så kallade TEN-T-projekt 3 (se figur 4) anses på sikt – 

planen är att projektet ska vara fullt utbyggt omkring 2015-2020 – kunna bidra till att påverka en 

eventuell baskisk polycentrisk region i positiv riktning. Det är intressant att notera att även om 

det projekt som ligger närmast i tid – Madrid-Barcelona-Medelhavsbananen – inte direkt berör 

den baskiska regionen så anses detta kunna ge positiva effekter även för den framtida 

utvecklingen av Baskien som en polycentrisk urban region med strävan att höja sig i den 

europeiska regionhierarkin. 

 
Figur 4. TEN-T-projekt 3: Utbyggnad av nät för höghastighetsjärnväg i sydvästra Europa. 
Källa: Trans-European transport network: TEN-T priority axes and projects 2005. 
 

DE FYSISKA NÄTVERKEN 
 

Nätverk förekommer i en mängd olika former på alla nivåer och en av de mer konkreta 

formerna är naturligt nog de nätverk som tar sig fysiska uttryck i form av förbindelser mellan och 

inom regionerna. Även fysiska nätverk förekommer i många olika skepnader, vägar, järnvägar, 

system för elektronisk kommunikation, kraftledningar, sjötransporter, flyglinjer, etc. De har dock 

alla det gemensamt att ett modernt samhälle inte kan fungera utan dem. Infrastrukturen för 

kommunikation är därmed en av hörnstenarna i samhällets uppbyggnad. 

 

Det finns ett direkt samband mellan kvaliteten på infrastrukturen och en geografisk plats 

centralitet i förhållande till andra platser. I ESPON:s klassificeringsmodell för FUA (Funktionella 
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urbana områden) ingår centralitet bedömt på grundval av den tid det tar att ta sig till andra platser 

i nätverket som en faktor. En centralt belägen FUA är en från vilken man snabbt och effektivt 

kan uträtta ärenden i andra centrala punkter i det europeiska nätverket. Med andra ord kan en 

urbaniserad regions centralitet mätas i form av antalet fysiska nätverksförbindelser till andra 

platser och regioner. Genom att mäta avstånd mellan två punkter i tid istället för att enbart gå 

efter det geografiska avståndet fås ett resultat som i större utsträckning speglar vardagens 

realiteter; det viktigaste för pendlare och resenärer i dagens samhälle är inte sträckans längd, utan 

tidsåtgången. Att pendla 50 km på en smal landsväg i bergsterräng eller på en motorväg i flackt 

landskap innebär klart olika förutsättningar för kommunikationen mellan de två platser det gäller. 

På samma sätt innebär en utbyggnad av snabbtågssystem att den sträcka som kan tillryggaläggas 

under en bestämd tidsperiod ökar betydligt. 

 

Den fysiska infrastrukturen är summan av flera olika typer av transportnätverk, alla med sin 

speciella målgrupp, och för att en stad eller region ska kunna uppnå en hög grad av centralitet i 

det globala – eller för den delen det europeiska nätverket – krävs tillgång till flera av dessa nätverk, 

delvis som en följd av att de olika hierarkiska nivåerna av urbana nätverk behöver delvis olika 

transportmöjligheter för att skapa en central position. En stad som aspirerar på en stark regional 

ställning är mer beroende av närheten till en större flygplats än en stad som enbart är ett lokalt 

centra. 

 

En viktig faktor i städernas konkurrenskraft är dess integration rent fysiskt i det europeiska 

nätverket. I EU:s strävan att knyta de olika delarna av unionen närmare varandra, utgörs en viktig 

del av utvecklingen av de Transeuropeiska nätverken (TEN). Det rör sig här om stora 

transnationella projekt inom områdena transport, kommunikation och energi, av vilka 

transporterna utgör den mest intressanta delen för den här studien. Antalet TEN-projekt är 

begränsade till antalet – för närvarande finns 30 prioriterade projekt, av vilka några, däribland 

öresundsförbindelsen, nu är färdigställda – samtidigt som det rör sig om storskaliga, 

högkostnadsprojekt med stor inverkan på de regioner som berörs. 

 

Det stora flertalet av projekt ämnade att förbättra och skapa nya fysiska nätverk inom 

Europa är inte TEN-projekt, utan projekt i mindre skala, även om många av dessa mindre projekt 

bekostas även de till viss del av EU-medel, ofta från någon av EU:s strukturfonder. De mindre 

projekten är till sin natur mindre spektakulära och ges mindre uppmärksamhet i media, men kan 

vara nog så viktiga för regionens och dess städers utveckling. Det är värt att notera att många av 
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dessa projekt sker på regional och lokal nivå, något som i sig kan uppmuntra till en 

regionalisering. 
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DEL II 

NÄTVERKENS BETYDELSE – 
SAMARBETE OCH KONKURRENS 

 

Vi har fram till nu i huvudsak rört oss på den regionala nivån och de regionala och lokala 

processer som berör urbana områden. Om vi istället lyfter blicken från de enskilda regionerna 

och istället betraktar det europeiska geografiska rummet i ett mer storskaligt perspektiv med 

fokus på en mer paneuropeisk nivå, så framträder en annan sida av regionaliseringen. Eller 

kanske mer korrekt ytterligare en sida av den. 

 

Som redan nämnts är en av drivkrafterna bakom regionaliseringen att genom samarbete 

stärka den egna regionens position gentemot andra regioner i en tid när rörligheten ökar och 

förutsättningarna förändras. När den industriella ekonomin omvandlas och övergår till en 

serviceekonomi innebär detta stora strukturella omställningar för både de etablerade nätverken, 

urbaniserade centra och även de rurala områdena. Där den klassiska industriella ekonomins 

nätverk var relativt fasta och trögrörliga, är den postindustrialistiska serviceekonomin dess raka 

motsats. Såväl företag, kapital och även människor är idag lättrörliga och flyktiga, både inom 

nationsgränserna och över dem. Globaliseringen och internationaliseringen av framförallt 

ekonomin stimulerar dessutom regionbildningen, som Castells påpekar i sin bok. I den ökande 

konkurrensen blir regionala samarbeten allt viktigare som ett konkurrensmedel och skapandet av 

nya regionala nätverk är något som stimuleras och uppmuntras av både regeringar och näringsliv 

för att på det sättet försöka skapa konkurrenskraftiga regioner (Castells 1996). 

 

I och med denna förändring i rummets geografi, förändras även regionernas roll. Under 

påverkan av modern teknologi och moderna transportmedel förändras och fragmenteras det 

geografiska rummet. På ett nationellt och transnationellt plan innebär detta att den sammanhållna 

territoriet ersätts av en arkipelag av självmedvetna regioner sammanbundna genom olika typer av 

nätverk (Maskell & Törnqvist 1999). Mer konkret betyder detta att regionen som arena inte 

längre i samma höga utsträckning har att agera på ett nationellt plan, utan nu istället fått ökade 

möjligheter till global interaktion. Något som ger nya möjligheter, men även nya problem och 

utmaningar. För att bli – eller förbli – en stark region gäller det att vara en del av de nya 

nätverken; nätverk som i många fall är betydligt mer flexibla och föränderligare än de gamla. 

Andra regioner behöver inte nödvändigtvis vara konkurrenter i det här avseendet, utan kan även 
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fungera som samarbetspartners, precis på samma sätt som städerna inom en region kan 

samarbeta för att stärka sin position. 

 

Nätverkstänkandet har därmed en central roll i utvecklingen av det europeiska geografiska 

rummet; detta gäller oavsett hierarkisk nivå. Lokalt, regionalt, nationellt, eller paneuropeiskt – på 

alla nivåer förekommer nätverk i olika former. Nätverkssamhället har i mycket kommit att bli 

benämningen på det samhälle som efterträtt industrisamhället, och med viss rätt. I sin snävare 

bemärkelse leder ordet ”nätverkssamhälle” tankarna till de moderna elektroniska 

kommunikationsnätet och datorernas intåg, men nätverkssamhället omfattar betydligt mer än det. 

Nätverk är mycket mer än bara moderna sätt att kommunicera elektroniskt, och många av det 

nyproklamerade nätverkssamhällets byggstenar är i själva verket till sin grund inte nödvändigtvis 

produkter av det postindustriella samhället. Vad som är nytt är framförallt att vi med teknikens 

hjälp idag har helt andra möjligheter att skapa, underhålla, och använda nätverk av olika former. 

 

De fysiska transportnätverken är inte bara de mest påtagliga formerna av nätverk i 

samhället, utan även i jämförelse med andra typer av nätverk de som är lättast att studera, 

analysera och visa på utvecklingsmöjligheter och nytta. Men minst lika viktiga är de många former 

av mer subtila och svårdefinerade nätverk; den mångfald av sociala, politiska, ekonomiska, och 

kunskapsbaserade nätverk som förekommer i alla olika skalor från det lokala till det globala och 

som ingen region – vare sig urban eller rural kan överleva utan. Därmed inte sagt att det finns 

stor variation både i mängden av olika typer av nätverk och dess styrka mellan olika regioner. 

 

DE KOMPLEXA NÄTVERKEN 
 

Nätverkssamhället är ett ytterst komplext system och i grunden närmast oöverblickbart till 

följd av den stora mängd olika typer av nätverk som alla utgör delar i det stora globala nätverket. 

Ett fåtal urbaniserade områden runtom i världen har getts epitetet ”globala städer” eller globala 

noder till följd av dess betydelse för och inflytande på den globala ekonomin och internationell 

politik. I Europa är det London som till följd av demografi, sin ställning som finansiellt, 

ekonomiskt och politiskt centra, och även av historiska skäl utgör den europeiska globala noden i 

den översta hierarkiska nivån av globala nätverk. Strax under, men fortfarande högt i de 

urbaniserade regionernas hierarki – exakt hur högt beror till stor del på vem som tillfrågas – 

återfinns europeiska centra som Paris och Moskva. Oavsett den exakta rangordningen handlar 

det om urbaniserade regioner med stort inflytande som sträcker sig  långt utanför den egna 
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regionen. Men det finns, som Manuel Castells påpekar, anledning att inte enbart tillskriva 

epitetet ”den globala staden” till dessa inflytelserika städer. Fenomenet den globala staden, menar 

han, är en process som sammanbinder marknader, produktionscentra och avancerade 

servicefunktioner i ett globalt nätverk, och som sådant sträcker sig nätverket inte bara till de stora 

noderna, utan även ut och förbi dessa ner till de regionala och lokala nätverksstrukturer som alla 

är uppbyggda på samma sätt och med samma syfte: att ge de lokala, regionala och globala 

noderna tillgång till ett större globalt system. I dagens samhälle är även det lokala familjeföretaget 

i Gnosjö en del av det globala nätverket, utan att för den skull vara placerat i en global, eller ens 

regional nod ur ett urbaniseringsperspektiv. Därmed inte sagt att det inte finns skillnader. 

Nätverket är inte ett nätverk med full jämlikhet. De lokala noderna är underordnade de regionala, 

som i sin tur är underordnade de globala. 

 

Om någon mot förmodan skulle lyckas skapa kartor över samtliga typer av nätverk – eller 

ens de mer fysiska formerna av nätverk, och föra in dem som linjer på en världskarta, skulle 

resultatet bli ett veritabelt spindelnät av trådar mellan alla möjliga positioner på jordytan. 

Visserligen skulle de städer som utgör de globala noderna vara väl urskiljbara genom sina 

positioner som centra för ett stort antal olika nätverk, men samtidigt skulle en mängd andra 

städer som inte med samma automatik ses som viktiga noder synas med tydlighet. Europeiska 

kuststäder som Rotterdam, Marseille, Genua och Göteborg är inte städer som nämns först i listor 

över viktiga globala noder, men det är ändå genom dessa som en stor del av världens fysiska gods 

passerar på väg till och från den europeiska marknaden. För det politiska nätverket är Bryssel och 

Geneve att betrakta som globala noder; för populärkulturen heter de stora centra Hollywood, 

Mumbai och – viss tid på året – Cannes och Venedig; för datorindustrin San Francisco – eller 

rättare sagt dess omgivande satellitstäder – och Seattle; och överst i den akademiska hierarkin 

återfinns platser som Oxford, Cambridge, Boston, Stanford, Bologna och München; detta trots 

att dessa städer inom andra områden knappt skulle skilja sig från andra, befolkningsmässigt 

jämnstora städer på den totala nätverkskartan. En stad eller region kan vara en viktig aktör inom 

det globala nätverket på ett specifikt område. Det som gör de globala noderna till just globala 

noder är att de är globala centra inom flera olika områden medan de mindre, regionala noderna 

kan ha en viktig plats i det globala nätverket men inom enbart ett eller ett fåtal områden. (Det här 

är något som bland annat ESPON – vilket redan nämnts i föregående kapitel – fäst stor vikt vid 

när de har försökt definiera och kategorisera de urbana områdena i Europa.) Om vi ser det 

globala nätverket som ett enda sammanhängande nätverk så står det även klart att det är ett till 

sin form relativt asymmetriskt nätverk där de mindre noderna i systemet är betydligt mer 
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beroende av de större noderna än tvärtom. Mindre noder, oavsett om vi talar om enskilda urbana 

områden eller större regioner, kan ha stor nytta av nära kontakter med större noder, och då 

givetvis allra helst de globala noderna. Men det handlar hela tiden om en balansgång mellan att ha 

möjligheten till draghjälp från större noder och risken att hamna i dess skugga. 

 

Vid en första anblick kan nätverkssamhällets struktur likna den klassiska centralortsteori 

som Christaller utvecklade och visade på. Den stora skillnaden ligger i det faktum att två centra 

med samma specialisering inte nödvändigtvis behöver vara varandras konkurrenter om 

inflytandet över ett territorium. I de klassiska centralortsmodellerna har varje omland ett enda 

centra som förser sitt omland med specialiserade funktioner av olika slag. Ett andra centra av 

samma storlek som tillhandahåller samma funktion kommer att utgöra ett andra, separat centra 

med ett eget omland. De två är då först och främst konkurrenter för att utföra samma 

servicefunktioner. I nätverkssamhället behöver så inte vara fallet, utan det är istället mycket 

möjligt för flera centra inom ett område att utföra samma specialiserade funktioner. Med den 

snabba utvecklingen av globala nätverk har följt en minskad betydelse av det lokala, närliggande 

fysiska territoriet (Castells 2000). Med andra ord kan vi något hårddraget säga att rummets 

betydelse har minskat, åtminstone i vissa avseenden. Men samtidigt som betydelsen av ett urbant 

centras fysiska placering i en strikt lokal bemärkelse kan sägas ha minskat – det är inte längre lika 

beroende av att vara ensam dominant över det närmaste närområdet, så har samtidigt betydelsen 

av en central placering i det globala urbana nätverket ökat. Tim Hall visar i boken Urban Geography 

ett antal trender som under de senaste decennierna blivit allt tydligare i systemet av europeiska 

urbana centra (Hall 1998): 

 

– Åtskilliga transnationella, men sub-europeiska system har vuxit fram. 

– Ett litet antal stora städer har stärkt sina positioner i ett nytt europeiskt urbant system. 

– Ett fåtal utvalda städer som London, Paris, Amsterdam och Zürich har blivit förbundna 

med varandra och utgör en del av ett globalt system av större städer. 

 

Utvecklingen av den här typen av system – eller nätverk om man så vill – har enligt Hall 

inneburit en förändring när det gäller olika städers förutsättningar. De städer som framgångsrikt 

har förbättrat sina respektive positioner i de europeiska nätverken tenderar att vara de som har en 

stark ställning inom vissa områden; Hall räknar upp högteknologisk industri, servicecentra och 

goda fysiska kommunikationsnät i form av vägar, järnvägar och flygtrafik. Det är städer som har 

lyckats bli naven i den här typen av kommunikations- och transportnätverk som har lyckats bäst 
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när det gäller att skapa både ekonomisk och infrastrukturell tillväxt, medan de städer som har 

störst problem med sin utveckling är de som har omoderna industristrukturer, problem med 

miljöföroreningar och en dålig geografisk placering (Hall 1998). Det är här som Tim Hall menar 

att den stora skiljelinjen mellan städer med potential att utvecklas och städer med svårigheter 

finns. De städer som redan är välintegrerade i det globala nätverket har bra förutsättningar att 

fortsätta utvecklas positivt, medan städer som av olika skäl hamnat utanför och bara har svaga 

nätverkskopplingar löper stor risk att hamna i en negativ utvecklingsspiral. På det sättet 

polariseras de urbana systemen med ökade klyftor mellan de urbaniserade områden som har goda 

positioner i nätverket och de som saknar dessa. 

 

Att Hall tar med den fysiska placeringen som en faktor kan tyda på att den geografiska 

placeringen i rummet även i dagens samhälle har en stor betydelse för urbana centras utveckling, 

oavsett vad vissa säger om att modern teknik skulle göra den fysiska placeringen mindre 

betydelsefull. Snarare handlar det om att arenan på vilken det enskilda urbana centrat har att 

verka har ändrats. Idag är konkurrensen inte enbart på det lokala planet eller det regionala; dagens 

urbaniserade områden har i flera avseenden att konkurrera om en plats i det globala nätverket, 

där antalet konkurrenter är betydligt fler, villkoren hårdare, och utgångslägen och spelreglerna 

ojämna. För medan det tidigare oftast handlade om konkurrens på en regional och nationell nivå, 

där de olika centra var till viss del hänvisade till att följa samma övergripande regelverk i form av 

politiska förutsättningar som skattenivåer, servicenivåer, regler för företagssubventioner, och så 

vidare, har städer och regioner i det globala nätverket inte sällan mycket olika förutsättningar. 

Något som medför att förmågan att konkurrera inom vissa sektorer kan bli – och blir – mycket 

ojämn. Få europeiska städer kan exempelvis erbjuda den tillgång på billig arbetskraft som 

kinesiska städer utan problem kan locka med. Delvis givetvis av demografiska skäl, men även till 

följd av att regionerna och städerna är på olika steg i sin ekonomiska utveckling och har att verka 

under relativt olika politiska förutsättningar. 

 

Det finns en väsentlig skillnad mellan vad som kan kallas politiska nätverk och – i brist på 

bättre benämning – privata nätverk, i betydelsen icke-statliga. Den politiska maktstrukturen och 

dess förvaltning är av hävd starkt hierarkiskt uppbyggd och följer fastställda, väl definierade regler. 

Det är även en typ av nätverk som kan anses vara relativt trögrörliga – att förändra politiska 

förvaltningsstrukturer är oftast långa och väl genomlysta processer. Nätverken är även 

begränsade i rummet genom sin koppling till respektive stats territorium, och därunder till 

respektive administrativ region, och så vidare. I en tid av allt högre grad av internationalisering av 
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företag och ekonomi, gäller inte längre detsamma för andra typer av nätverk. Till skillnad från de 

politiska administrativa regionerna har exempelvis företag och universitet en delvis annan 

geografisk verklighet att förhålla sig till. Deras nätverk är vad Maskell och Törnqvist kallar 

autonoma nätverk – globala eller åtminstone transnationella nätverk som löper tvärs över de 

politiska nationsgränserna och förmedlar kunskap, tjänster, och kapital. I takt med att 

samhällsutvecklingen i Europa övergått från det industriella samhället till det postindustriella 

servicesamhället, blir den här typen av nätverk allt viktigare. Ökade möjligheter till effektiv 

kommunikation har inneburit att den geografiska placeringen i rummet inte längre har samma 

betydelse för dessa typer av nätverk. Privata företag och organisationer kan i många fall utan 

större problem flytta sin verksamhet från en region till en annan och är därmed relativt 

oberoende av det lokala territoriet och dess utveckling för sin verksamhet och fortlevnad. Mest 

uttalat är detta hos de multinationella företagen, som i ekonomiskt och socialt hänseende i stor 

utsträckning i dagens samhälle är allt mer oberoende av inte bara den lokala ekonomin utan även 

i många fall nationella ekonomier (Hall 1998). I skarp kontrast till de privata företagen och 

organisationernas ökande mobilitet, står de politiska strukturer där den politiska makten alltjämt 

är hårt knuten till ett specifikt fysiskt territorium och har enbart möjlighet att direkt påverka detta 

begränsade geografiska område. 

 

Att det kan uppstå – och uppstår – problem när de två geografiska synsätten läggs över 

varandra är knappast någon överraskning. Resultatet blir att det uppstår konflikter och 

spänningar mellan de territoriella makthavarna och de olika nätverken, inte minst till följd av de 

snabba om djupgående förändringar som skett inom såväl produktionsformer och teknologiska 

förändringar. 

 

Friktionen och störningarna till följd av problemen har så sakteliga lett i riktning mot 

utvecklandet i Europa av det som sociologen Manuel Castells kallar nätverksstaten – en 

statsbildning som karakteriseras av en delning av auktoritet och makt i ett nätverk. Det är enligt 

honom tack vare de många nätverken som det är möjligt att skapa en europeisk union mellan 

stater som har mycket olika ekonomisk styrka och politisk makt.  Här existerar inte ett geografiskt 

centra av traditionellt snitt, utan det består istället av en rad noder och länkar där alla är beroende 

av varandra i beslutsprocesserna. Det är inte möjligt för någon nod, inte ens den starkaste, att 

ignorera någon annan nod, hur svaga de än är  (Castells i Maskell & Törnqvist 1999). På sitt sätt 

är detta kanske ett sätt för de politiska, administrativa aktörerna att möta den obalans som 

uppstått när de autonoma nätverken blivit alltmer flexibla. Genom samarbete över de 
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traditionella politiska territorialgränserna, kan de politiska nätverken åtminstone delvis återfå 

kontrollen över sina regioners utveckling genom att skapa gemensamma regelverk för att skapa 

en jämnare, mer rättvis konkurrenssituation. I och med nätverksstaten EU har dess urbana 

regioner att följa gemensamma spelregler, och det finns möjlighet att se EU:s regionalstöd som 

ett sätt att ytterligare försöka utjämna de skillnader som finns mellan olika regioner till följd av 

olika faktorer som de inte direkt kan råda över – till exempel geografisk placering och historiska 

omständigheter som gör en positiv utveckling svårare än vad som annars kanske varit fallet. 

 

MÄNNISKORNA I PLANERINGEN – VIKTEN AV ATT INVOLVERA 
MEDBORGARNA 

 

Gemensamt för de många typer av nätverk som kan sägas existera, är att de allra flesta i 

olika bemärkelser är sociala nätverk som grundar sig på de involverade människorna. De fysiska 

nätverken har alla till uppgift att underlätta kommunikationen mellan människorna och skapa 

kontaktytorna, men det är i slutändan människornas agerande som avgör om nätverken blir starka 

eller svaga. I grunden utgör de urbana regionerna arenor för interaktion, där vissa till följd av 

olika faktorer har bättre möjligheter att dra till sig, utveckla och uppmuntra till detta än andra. 

Om de ekonomiska resurserna finns är det ingen svårighet att bygga motorvägar, konferenscentra, 

universitet, flygplatser och hamnar. Men om ingen upplever de som användbara spelar det ingen 

roll hur omfattande infrastrukturen är; ett oanvänt nätverk är inget nätverk. 

 

Utvecklingen av en region handlar inte bara om planerare och beslutsfattare, utan i minst 

lika hög grad om alla de som bor i regionen. En region som inte lyckas entusiasmera, lyssna till, 

och ge sina invånare har ett dåligt utgångsläge. Det gäller att odla samhällsnätverken, lyssna på 

folket, involvera även de mindre organiserade samhällsgrupperna, uppmuntra och utbilda 

invånarna i hur de kan hjälpa till och delta i planeringsprocesser och liknande, och så vidare (Hall 

1996). Det finns mycket att vinna på att ha engagerade och deltagande invånare, något som bland 

andra Robert Putnam visat på i sina studier av Norditaliens framgångsrecept med deltagande 

medborgare. I norra Italien finns det omfattande nätverk som stärker och stöttar såväl 

regionernas institutioner som deras ekonomiska utveckling, medan landets södra delar som 

genom en annan historisk och kulturell utveckling aldrig skapat samma mångfald av sociala 

nätverk i form av skrån, kooperationer, fackklubbar, och föreningar inom allt från konst och 

litteratur till fotboll, inte fått del av dessa fördelar (Putnam 1993). Genom starka lokala sociala 

nätverk kan regionen dra nytta av det sociala kapital som finns och därigenom stärka en regions 
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konkurrenskraft. Socialt kapital är en gemensam etikett för olika former av sociala nätverk och 

verkar på en rad olika sätt; de fungerar som förmedlare av information, ömsesidig hjälp, nätverk 

grundade på lika intressen, och nätverk där olika grupper kan mötas. Alla dessa är till hjälp för att 

skapa ett kollektivt handlande som dels tjänar till att skapa en samhörighetskänsla inom regionen, 

dels till att skapa ett ekonomiskt och socialt bärkraftigare samhälle. Dessa horisontella 

nätverksbindningar är enligt Putnam en av hörnstenarna för att skapa ett fungerande 

demokratiskt samhälle, och detsamma gäller i hög grad även för att skapa en konkurrenskraftig, 

välmående och fungerande region (Putnam 1993). Norditalien med sitt starka sociala kapital med 

grund i dess historiska bakgrund och utveckling har här ett försprång gentemot syditalien med sitt 

svagare sociala kapital, något som är en viktig del i förklaringen till de olika regionernas olikheter 

vad gäller konkurrenskraft och utveckling. Samtidigt ska man, som Putnam även är noga med att 

påpeka, inte hänfalla till defaitism. Även om den historiska utvecklingen, liksom geografiska 

omständigheter i övrigt, har gett de olika regionerna olika förutsättningar så är det åtminstone vad 

gäller det sociala kapitalet något som är möjligt att förändra på sikt. Men han sticker inte under 

stol med att sådana förändringar är långsamma, segdragna processer. Det är inte lätt att bygga 

upp starka sociala nätverk i regioner där sådana av hävd har varit ovanliga eller endast 

förekommit i begränsad omfattning. Sociala nätverk kan bara med stor svårighet 

skapas ”uppifrån”; för att uppnå sin funktion till fullo måste de om inte initieras, så i alla fall vara 

önskade av invånarna själva och ses som något positivt och eftersträvansvärt. 

 

SAMARBETE OCH KONKURRENS 
 

Nätverkssamhällets paradox är att olika regioner och urbana områden på samma gång är 

samarbetspartners och konkurrenter. För även om de monocentriska centralortsteorierna inte 

längre är fullt så applicerbara som tidigare, så finns det alltjämt drag av konkurrens mellan olika 

aktörer även inom de olika samarbetsprojekten, något som från tid till annan gör sig påmint i 

olika former. Att samarbeta inom regionen för att utveckla dess konkurrenskraft gentemot andra 

regioner är en sak, men på ett lokalt plan är varje stad eller kommun alltjämt en självständig enhet 

som i första hand har att se om sitt eget hus. Ett exempel som ofta återkommer är kontrollen 

över den typ av transportcentra som betyder mycket för möjligheten att locka företag och 

investeringar till en ort – flygplatsen. Som redan nämnts ovan har tillgången på fungerande 

transportnätverk en stor betydelse för en regions positionering i de regionala och globala 

nätverken, och flyget är det transportsätt som tidsmässigt krymper avstånden effektivast. 

Följaktligen är goda flygkommunikationer av stor vikt för det urbana område som vill utveckla 
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sin ekonomi. Problemet är bara det att detsamma gäller för samtliga urbana områden, samtidigt 

som flygplatsens upptagningsområde – eller omland om man så vill – är större än det urbana 

området. Det är helt enkelt inte ekonomiskt lönsamt att ha mer än en regional flygplats i en 

region, då denna kan ge service till hela regionen. Men samtidigt innebär dess placering 

ofrånkomligen att en geografisk del av regionen genom närheten till flygplatsen kommer att ha en 

konkurrensfördel gentemot andra delar av regionen. Om regionen enbart har ett större utvecklat 

urbant centra innebär detta inget större problem. Problemet uppstår när en region med flera 

centra av samma storlek ska dela på den resurs som flygplatsen utgör. Resultatet blir en dragkamp 

om nätverkskontakterna – flyglinjerna – och en uppsplittring av resurserna på flera områden, 

vilket kan vara negativt för regionen som helhet då den riskerar att bli utkonkurrerad av andra 

regioner som kan erbjuda bättre villkor för företagsetableringar. 

 

Regionaliseringen har som synes inte bara fördelar, utan även problem, och Hall pekar på 

några av dem i sin bok Urban and regional planning. Regionerna är sällan homogena, utan rymmer 

inom sig områden av starkt skilda slag. Med några ytterst få undantag är regioner inte till sin 

helhet urbaniserade, utan har stora rurala, och inte sällan glesbefolkade delar som inte täcks in i 

influensområdet för regionernas urbana centra. För dessa områdens utveckling finns behov av 

ytterligare sekundära centra som kan fungera som tillväxtmotorer. Men samtidigt finns det en risk 

för att de ekonomiska resurserna som står till regionplanerarnas förfogande på det sättet fördelas 

över ett för stort geografiskt område och då istället inte resulterar i tillfredsställande resultat på 

någon av platserna. (Hall 1992) Till detta ska läggas det ofta närvarande problemet att fördela 

resurserna på ett rättvist sätt. Inte sällan upplever invånarna i en region att andra regioner och i 

synnerhet de redan etablerade nationellt starka urbana centra får en orättvist stor del av de 

ekonomiska resurserna, trots att det mycket väl kan vara frågan om motsatsen. (Hall 1992) 

Betydelsen av sådana synsätt – imaginära eller ej – ska inte underskattas, självbilden av den egna 

regionen och andras kan vara en viktig drivkraft för den regionala utvecklingen. Samtidigt är mer 

psykologiska frågor av det här slaget svåra att komma åt och åtgärda inom ramen för den 

strukturella och ekonomiska regionplaneringen. 

 

Att städer konkurrerar med varandra är egentligen inget nytt. Det är i praktiken lika 

gammalt som städerna själva. De urbaniserade områdena har i alla tider varit inbegripna i olika 

former av konkurrens och väldigt få, om ens några, har haft så gynnsamma positioner att de 

kunnat slå sig till ro. Städer är i en process av konstant utveckling och förnyelse, och det främsta 

skälet till ekonomisk och social tillbakagång är om dess styrande inte förmår hävda sig gentemot 
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andra städer. Därtill kommer naturligtvis även orsaker som ligger bortom det lokala urbaniserade 

områdets kontroll, det må vara politiska, naturgeografiska, eller sociala faktorer. Den stora 

skillnaden mellan städers förhållanden förr och nu är inte det faktum att de har att hävda sig i 

konkurrens med andra. Det har städer fått göra i alla tider. Den stora skillnaden är att den 

rumsliga geografin förändrats på ett sätt och i en takt som aldrig tidigare förekommit. De fysiska 

avstånden mellan urbaniserade regioner är desamma, men de tidsmässiga avstånden har krympt. 

Detta innebär i sin tur att antalet städer som hamnar i direkt konkurrens med varandra ökar. 

Tidigare var personer i stort sett tvungna att bo i samma stad som de arbetade, något som inte 

längre är fallet i samma utsträckning. Idag gör snabbare kommunikationer det fullt möjligt att bo i 

en kommun och arbeta i en annan. För individen är denna valmöjlighet något positivt, men för 

de olika kommunerna kan det innebära exempelvis ekonomiska problem när folk väljer att 

bosätta sig i den attraktiva grannkommunen samtidigt som arbetstillfällen, servicefunktioner eller 

liknande ligger i den egna kommunen. Förlorade skatteintäkter, ojämn befolkningsfördelning och 

social segregering är bara några av de följder som kan uppstå. 

 

Det är nätverken i alla sina olika former som genomsyrar dagens Europa, och de 

urbaniserade regionerna utgör noderna i dessa nätverk genom att de är de platser där större delen 

av det ekonomiska utbytet sker. På den punkten har städerna inte förändrats mycket från den roll 

de alltid har haft i samhället. Oavsett om det handlar om stora megastäder eller små 

landsortsstäder är de alla en del i det globala nätverket, men med mycket varierande inflytande 

och möjligheter. Skillnader som blir tydligare i en tid när de gamla urbana och regionala 

strukturerna möter dagens nätverkssamhälle – ett samhälle som på många plan under de senaste 

decennierna förändrats radikalt och i en takt som inte tidigare varit fallet. Städer är till sin natur 

långsamtväxande organismer och starkt beroende av sin placering både i rummet och tiden. I 

mångt och mycket är deras olika förutsättningar ett resultat av tidsmässigt långa processer – ingen 

stad blir en stark nod i det europeiska urbana systemet över en natt, och på samma sätt är oftast 

dess nedgång en långdragen process. 
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DEL III 

LE HAVRE-ROUEN OCH WROCŁAW – 
TVÅ EXEMPEL PÅ URBANA REGIONER 

 

Låt oss som avslutning och mot bakgrund av vad som beskrivits ovan, ta en närmare titt på 

två av Europas många urbana regioner. De utvalda regionerna är inte i första hand valda för att 

de skiljer sig från mängden. I mycket är de precis så vanliga – och samtidigt som alla regioner 

unika – som många andra städer och regioner. Och det är precis därför de är intressanta som 

illustrationer av hur dagens europeiska urbaniserade regioner ser ut och agerar. Samtidigt är de 

två i viss mån olika. Den franska regionen Haute-Normandie med sina två större städer Le Havre 

och Rouen är belägen i en del av Europa med väl utvecklat näringsliv, en lång historisk bakgrund, 

och geografiskt placerad 150-200 kilometer från en av Europas stora metropoler. Något som 

innebär både problem och möjligheter när regionen samtidigt som den är – eller försöker vara – 

en egen region, på gott och ont befinner sig i skuggan av Paris. Samtidigt domineras regionen av 

två relativt jämnstora – men för den skull inte helt lika – städer av en storlek och en typ som är 

vanligt förekommande runt om i Europa. 

 

I en annan del av Europa återfinns den polska regionen Dolnośląskie med Wrocław som 

sin dominerande centralort. Även här handlar det om en region med ett rikt historiskt förflutet 

och en stad med långa anor, men dess nutidshistoria har varit mer brokig än de flesta. Wrocław är 

samtidigt till skillnad från situationen i Haute-Normandie ensam större stad i regionen, och av 

historiska skäl är dess anknytningar till andra centra inte lika självklara. Befolkningsmässigt är 

Wrocław större än både Le Havre och Rouen, men i ett större perspektiv blir skillnaderna mindre. 

Dolnośląskie är en region längre ifrån andra stora städer än Haute-Normandie. Både Le Havre 

och Wrocław har det gemensamt att de i ESPON:s kartläggning båda kategoriseras som svaga 

MEGA; förutsättningarna i stort kan därigenom sägas vara ungefär desamma. Men även om den 

övergripande klassificeringen är densamma, betyder det inte att det beror på samma orsaker. 

Urbana regioners ställning och konkurrenskraft är en följd av många olika faktorer, där alla städer 

har sina egna styrkor och svagheter.  
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LE HAVRE, ROUEN, OCH PARIS – REGIONALA CENTRA ELLER 
METROPOLENS SATELLITER 

 

Den nordvästra delen av Frankrike består av ett antal historiska regioner som sedan lång tid 

tillbaka spelat en viktig roll inte bara för Frankrike, utan även haft storpolitisk betydelse. 

Normandie och Picardie är naturgeografiskt en del av det bördiga parisbäckenet med Seine som 

den stora vattenavledaren där floden meandrar sig fram genom slättlandskapet för att mynna i 

Engelska kanalen, och regionerna har än idag en stor betydelse för det franska jordbruket. 

Samtidigt var områdena i nordväst bland de första att industrialiseras när den industriella 

revolutionen nådde Frankrike från Storbritannien. Ett talande exempel är att redan 1843 invigdes 

en järnvägsförbindelse mellan Paris och Rouen, för att fyra år senare nå fram till Le Havre. 

Därmed knöts regionen ännu tydligare till en av Europas största städer; en stad som fortfarande 

är av stor betydelse för och utan tvekan har stor påverkan på omgivande städer och regioner. 

 

Paris är idag vid sidan av London den mest folkrika staden i Europa och utgör vid sidan av 

den brittiska huvudstaden ett internationellt centrum av rang. Även om Paris och dess 

omkringliggade urbaniserade område inte av alla räknas till de globala naven i den urbana 

hierarkin, så kvarstår det faktum att staden utgör en av de stora i ett internationellt perspektiv. 

Administrativt utgörs staden Paris enbart av den del av det vidsträckta urbaniserade område som 

återfinns intra-muros – innanför murarna – i de sexton arrondissement som sedan 1800-talet utgör 

den franska huvudstaden. Utanför denna centrala kärna, vilken idag inte längre fysiskt avgränsas 

av någon form av mur eller befästningar utan av den stora ringformade motorväg som löper runt 

Paris, finns en lång rad av mindre städer – städer som idag är en integrerad del av metropolen 

Paris till allt utom i namnet, och som tillsammans sedan regionreformerna utgör regionen Île-de-

France. Utanför denna regions gränser följer en handfull andra regioner, däribland Haute-

Normandie, som formellt har samma administrativa status som Île-de-France, men som samtidigt 

genom sin närhet till Paris utgör ett naturligt omland för metropolen (figur 5). Som en del av 

denna storregion och genom sin geografiska placering vid Seines nedre lopp kan de två 

dominerade städerna Rouen och Le Havre därigenom sägas ha en dubbel roll att uppfylla. Dels 

som centrala urbaniserade områden i en egen, självständig region i ett landskap med lång historisk 

och kulturell bakgrund, dels som delar och satelliter till en av de största urbaniserade regionerna i 

Europa. 
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Figur 5. Parisbäckenets planeringsregion. Källa: Minshull & Dawson 1996. 
 

Regionen Haute-Normandie utgör ett område i nordvästra Frankrike längs Engelska 

kanalens kust och runt Seines mynning. I öster gränsar regionen till Île-de-France, i söder till 

Basse-Normandie, och i norr till Picardie. Rent administrativt består Haute-Normandie av de två 

departementen Seine-Maritime och Eure. Största städerna i regionen är Le Havre och Rouen, den 

sistnämnda centrum för den regionala förvaltningen och även administrativt centrum för 

departementet Seine-Maritime. 

 

Le Havre är Frankrikes största hamn på Atlantkusten och landets näst största hamn, anlagd 

på 1500-talet på order av François I vid Seines mynning med det uttalade syftet att fungera som 

uthamn till Paris, en roll som staden haft alltsedan dess. Staden med omkring 187 000 invånare 

ligger omkring 200 km från Paris i departementet Seine-Maritime (6 280 km², 1,2 miljoner 

invånare år 2002 enligt Nationalencyklopedin), som i sin tur tillsammans med departementet 

Eure bildar regionen Haute-Normandie (12 317 km², 1,74 miljoner invånare). Stora delar av de 

äldre delarna av staden förstördes till följd av omfattande bombningar under andra världskriget 

varefter staden återuppbyggdes, till stora delar i modern stil. Haute-Normandies andra stora stad 

och regionens administrativa centrum är den gamla staden Rouen, som innehaft en central roll i 

Normandie alltsedan medeltiden. Dagens befolkningsmängd är omkring 110 000 personer. De 
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två städerna Rouen och Le Havre är belägna på ett avstånd av ungefär 50 km från varandra och 

förbundna med såväl motorväg, andra huvudvägar, järnväg och vattenvägen längs Seine. 

 

Positionering i de europeiska urbana nätverken 
 

I ESPON:s kategorisering av europeiska FUAs, klassificeras Le Havre som en klass 4 

MEGA, medan Rouen anses vara en transnationell/nationell FUA. Le Havres största tillgång är 

givetvis dess position som en av Europas stora hamnar. I den positionen har staden att 

konkurrera framförallt med den relativt närliggande Europort i Rotterdam, men även med andra, 

mindre hamnar längs atlantkusten och i Storbritannien. 

 

 
Figur 6. Volym av havsgående gods. Notera Le Havres och Rouens (till höger om Le Havre) 
vikt dels nationellt, men även i ett europeiskt perspektiv. Källa: Minshull & Dawson 1996. 
 

I sin egenskap av uthamn till Paris utgör Le Havre ett viktigt transportcentra framförallt för 

norra Frankrike, men även för omkringliggande delar av västra Europa och de beskriver sig själva 

som Europas femte största hamn med reguljära fartygsrutter till 500 hamnar runt om i världen 



 59

(Ville du Havre 2007). Le Havres hamn är Frankrikes största inom containertrafik, landets näst 

största oljehamn, och den näst största räknat på totalt tonnage (Region Haute-Normandie 2007). 

I det globala nätverket för sjötransporter har staden därigenom en mycket stark position. 

 

Förbindelserna landvägen är framförallt inriktade mot Parisområdet, med motorväg, 

järnväg och sjötransporter via Seine. Motorvägsnätet är numera väl utbyggt och förbinder Le 

Havre och Rouen med Calais i norr, Amiens i öster, Paris i sydöst, och Caen i väster; men det är 

värt att notera att motorvägsbron Pont de Normandie som utan krav på alltför stor omväg för 

trafiken förbinder Le Havre med södra sidan av Seine och grannregionen Basse-Normandie, inte 

konstruerades förrän helt nyligen – den öppnades för trafik 1995. Förbindelsen Le Havre-Rouen-

Paris har här under lång tid varit den prioriterade. För järnvägsnätet är alltjämt förbindelsen Le 

Havre–Rouen–Paris den enda av större betydelse även om Rouen även utgör en mindre 

järnvägsknut på det regionala planet med ett mindre antal förbindelser till bland annat Dieppe 

och Amiens. Illustrativt för den starka fokuseringen på godshantering är att städerna till skillnad 

från många andra franska städer av samma storlek inte har snabbtågsförbindelse med TGV, utan 

enbart ordinära persontåg. 

 

 
Figur 7. Nordvästra Frankrikes motorvägsnät, större städer, och regionindelning. Regionerna 
är som följer: 1. Île-de-France, 2. Haute-Normandie, 3. Picardie, 4. Champagne-Ardenne, 5. 
Bourgogne, 6. Centre, 7. Pays de la Loire, 8. Basse-Normandie, 9. Bretagne, 10. Nord-Pas-de-
Calais. Källa: Efter karta i ”Resornas värld: Frankrike” 1992 med tillagda senare sträckningar. 
 



 60

Det finns två flygplatser med passagerartrafik i regionen – Le Havres och Rouens. Le 

Havres flygplats är att beteckna som en mindre flygplats i transportnätverket och har direkt trafik 

endast till Lyon, Amsterdam och Brighton (Aeroport du Havre 2007). De två förstnämnda 

fungerar som matarlinjer för vidare förbindelser till andra internationella flygplatser och trafiken 

drivs av Air France samt en handfull små flygföretag. Det totala antalet passagerare har de senaste 

tre åren stadigt legat på omkring 52 000 per år. Rouens flygplats är av liknande dimensioner med 

en 1700 meter lång landningsbana och matarlinjetrafik till Lyon samt under semestertid en 

direktrutt till Figari på Corsica. 

 

Det är uppenbart att flygtrafiken inte har någon större roll att spela i regionen. I det här 

avseendet är inte Le Havre och Rouen unika, städerna är inte särskilt stora i ett paneuropeiskt 

perspektiv, och även om regionens befolkningsunderlag som helhet teoretiskt skulle kunna utgöra 

underlag för en större flygplats, innebär närheten till de stora flygplatserna i Parisregionen att 

framväxten av en sådan verksamhet effektivt blockeras. Den reguljära åretruntflygverksamhet 

som trots allt förekommer är helt inriktad på en funktion som matarlinje till det globala 

flygtransportnätverket. Det bör i sammanhanget noteras att båda städernas matarlinjer går till 

Lyon och inte till Paris internationella flygplatser. Detta kan ha flera orsaker. Dels är tidsvinsten 

mellan att flyga de 200 km till Paris istället för att ta tågförbindelsen marginell, dels kan det vara 

en medveten planeringsåtgärd för att minska trycket på Paris flygplatser. 

 

Rouen är trots sin position som administrativt centra inte av samma dignitet som Le Havre, 

en följd av en sämre position som industriellt och ekonomiskt centrum. Dessutom ligger Rouen 

rent geografiskt närmare Paris, och kan därför antas känna av verkningarna av metropolens stora 

dragningskraft på ett mer påtagligt sätt än Le Havre 50 km längre västerut. Det bör dock 

understrykas att staden trots sitt läge 120 km in i landet har en betydande hamnverksamhet om 

än inte i nivå med Le Havre. Port de Rouen – Rouens hamn – sysselsätter direkt och indirekt 

22 000 personer, hanterar en godsmängd på 20 miljoner ton årligen av vilket huvuddelen är varor 

avsedda för export, och omsättningen är omkring en miljard euro per år (Agglomération de 

Rouen 2007). Sjöfarten och det sjöhistoriska arvet har en stor betydelse för staden, men är idag 

att betrakta som ett område bland flera för stadsregionen. Till skillnad från sin grannstad i väster, 

har Rouen ett mer diversifierat ekonomiskt underlag, där sjöfarten och dess godshantering bara är 

en del. Som den historiska huvudstaden i landskapet Normandie har Rouen en rikare 

kulturhistoria att falla tillbaka på med den medeltida katedralen i centrum och har även genom sin 

historiska förankring en tydligare knytning till de traditionella näringarna i regionen. Le Havre 
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vänder blicken mot havet, medan Rouen står stadigt rotad i den normandisk-franska 

jordbrukskulturen. 

 

Regionala samarbeten 
 

Sedan första januari 2000 har Rouen tillsammans med 45 omkringliggande kommuner ett 

samarbete i l’agglomération de Rouen (fram till 2002 under namnet La communauté de 

Agglomération de Rouen). De första stegen mot ett interkommunalt samarbete togs 1974 och 

omfattade 33 kommuner, men var då begränsat till att i huvudsak gälla räddningstjänst, urban 

kollektivtrafik, och utarbetandet av en gemensam plan för avfallshantering. Den här typen av 

samarbete över kommungränserna var något som uppmuntrades från nationellt håll, bland annat 

lagstiftningsvägen genom införandet av lagen om regruppering av kommuner (loi du 16 juillet 1971 

sur les regroupements de communes). 1995 utökades samarbetet under namnet District de 

l’agglomération Rouennaise till att omfatta betydligt mer, däribland ekonomisk utveckling, social 

livsmiljö, urban planering, högre utbildning och forskning, idrott och kultur, ungdomsfrågor och 

stöd till de mindre kommunerna. Efter att ny nationell lagstiftning antagits på området (loi du 12 

juillet 1999 sur l’intercommunalité) skapades den nuvarande organisationen. (Agglomération de 

Rouen 2007) Dagens samarbetsorganisation har med andra ord ett omfattande mandat och utgör 

i princip en egen förvaltningsnivå med en folkvald församling och verkställande organ. I 

praktiken utgör agglomerationen ett stor-Rouen och ett sätt att åstadkomma en sammanhållen 

förvaltning utan att genomföra formella sammanslagningar av de oftast små kommunerna. 

 

Även Le Havre är sedan januari 2001 del av en större agglomeration – Communauté de 

l’Agglomération Havraise – bestående av sjutton kommuner runt om staden Le Havre, som med 

sina 187 000 invånare är den ojämförligt största parten i samarbetet som totalt omfattar omkring 

251 000 invånare. Även här är det med andra ord i det närmaste tal om ett storstadsområde, då 

den centrala parten är så dominerande både ekonomiskt och befolkningsmässigt. 
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Figur 8. Communauté de l'Agglomération Havrais - Le Havres storstadsområde omfattande 
17 kommuner, alla små i förhållande till Le Havres invånarantal. Källa: Efter karta hos 
CODAH (agglo-lehavre.fr) 2007. 
 

Le Havres problem är i huvudsak kulturella och till viss del funktionella, medan Rouens är 

industriella. I medeltidsstaden Rouen finns ett annat historiskt och kulturellt underlag för att 

locka turister än i den funktionellt inriktade hamnstaden Le Havre. Båda städerna har dessutom 

både ett problem och en möjlighet i sin geografiska positionering nära Paris och strax utanför de 

högurbaniserade delar av Västeuropa – i huvudsak bestående av Nederländerna, Belgien, 

Ruhrområdet och angränsade regioner – och  som gemensamt brukar benämnas ”den blå 

bananen” eller ”pentagonen”. 
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Strategierna 
 

Så hur möter då städerna i regionen de utmaningar som framtiden bär med sig? För Le 

Havres del tycks strategierna vara relativt klara. I stadens lista över stora projekt (grands projets) 

finns projekt under arbete och planering från flera av de olika kategorierna, även om stadens 

raison d’être gör sig gällande även i projekteringen; flera av de elva projekt som räknas upp har 

direkt anknytning till hamnverksamheten och stadens position som transportnav. 

 

Redan vid en översiktlig anblick finns det en tydlig skillnad mellan de två städerna i 

regionen. Medan Le Havre i första hand är hamnstaden och transportcentrat, väljer Rouen att 

profilera sig som en kulturell och ”levnadsglad” stad. Fokus ligger här mer på kvalitéer som 

parker, ren luft, underhållning, och så vidare. Skillnaderna mellan de två stadsområdena syns även 

i deras planerade projekt. Rouen lyfter fram flera projekt med fokus på livskvalitet och kultur – 

sportanläggning, konserthallar, belysningsarrangemang för en vackrare stadsbild nattetid, och 

bevarandet av skogsområden i stadsregionen är alla att betrakta som livskvalitetsförhöjande 

åtgärder, avsedda att locka människor till regionen och få dem att stanna kvar. Till detta ska 

läggas ett omfattande projekt att förnya och expandera området Seine Ouest – västra Seine – 

tidigare centra för hamnverksamheten. Målet är här att skapa ett ”andra hjärta” för Rouen vid 

sidan om den historiska stadskärnan genom en omdisponering av tidigare hamnområden enligt 

samma idéer som redan tidigare använts i andra städer som London, Lissabon, Marseille och 

Nantes. (Agglomération de Rouen 2007) 

 

Regionen Haute-Normandie presenterar sig som en dynamisk region och sätter mycket 

riktigt fokus på de starka sidor som vi redan noterat i de två stora städerna i regionen: transport, 

industri, och kultur. Slagorden är ”Un économie puissante”, ”La première façade maritime de 

France” och « Une terre de culture, un environnement de qualité » och passar bland annat på att 

tala om att regionen är den museitätaste i Frankrike. (Region Haute-Normandie 2007) 

 

Under namnet Coopération Métropolitaine planeras ett samarbetsprojekt mellan de tre 

stadsregionerna Le Havre, Rouen och Caen (belägen i regionen Basse-Normandie, sydväst om Le 

Havre). Projektet, som hämtar inspiration från andra liknande regionprojekt både i Frankrike och 

runt om i Europa och som stöds av EU, har som mål att skapa strategier för en utveckling av 

storregionen runt Seines mynning och den normandiska kusten. För att åstadkomma detta 

studeras bland annat hur man kan skapa en konkurrenskraftig normandisk region genom ett 

tätare samarbete mellan de olika urbaniserade regionerna. (Agglomération de Rouen 2007) 
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WROCŁAW OCH DOLNOŚLĄSKIE – FRÅN GEOGRAFISK PERIFERI 
TILL CENTRUM 

 

Staden Wrocław (tidigare tyska Breslau) i Polen har medeltida anor, med sitt strategiska 

läge vid floden Odra (Oder) och i en central del av Europa har staden genom århundradena haft 

sin del av både med- och motgångar. Den centrala geografiska lokaliseringen har alltsedan 

stadens första tid inneburit att Wrocław varit en viktig, och omstridd centralpunkt i regionen 

Schlesien – idag känt under det polska namnet Śląsk. Från att 1945 ha överlåtits till Polen från att 

tidigare under 1700- och 1800-talet varit under preussiskt styre, hamnade staden i den 

kommunistiska delen av Europa och fick se sin geografiska position kraftigt förändrad över en 

natt när de politiska gränserna drogs om. Staden var dessutom en skugga av sitt forna jag, mer än 

70 procent av staden låg i ruiner efter kriget och dess tyska befolkning tvingades lämna staden till 

förmån för inflyttande polacker. Regionens gruvor och förekomsten av tung industri gjorde dock 

att staden snabbt byggdes upp igen som viktigt centra i en relativt industrialiserad del av Polen. 

Dagens Wrocław är en storstad med omkring 640 000 invånare och största staden i den 

administrativa regionen Dolnośląskie (19 948 km², ca 2,9 miljoner invånare 2002 enligt 

Encyclopædia Britannica). Fram till 1 januari 1999 var Polen indelat i 49 provinser – vojvoder (på 

polska Województwo) – därefter ombildade till 16 vojvoder av större format. 

 
Figur 9. Administrativ karta över Polen efter regionreformen 1999. Dolnośląskie och Wrocław 
återfinns nere till vänster. Källa: poland.gov.pl 2007. 
 

Polen har haft ett uttalat mål att utjämna regionala skillnader alltsedan återbildandet av en 

polsk statsbildning 1918 (Węcławowicz 1996). Under 125 års tid hade den polska kultursfärens 
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fysiska territorium varit delat mellan tre stormakter. Mot den bakgrunden är det föga förvånande 

att regionalpolitik stod högt på dagordningen för den nygamla polska statsmakten. Efter 1945 

och ändringarna av Polens territorium ställdes landet åter inför en situation med stora skillnader i 

regionernas utveckling, dessutom förvärrat av en omfattande ödeläggelse och stora 

folkomflyttningar. 

 

Den rumsliga strukturen i efterkrigspolen var delvis ett historiskt arv och en spegelbild av 

utvecklingen i stater som tidigare hade innehaft områdena. Ur ett industriellt och ekonomiskt 

perspektiv var här det tidigare preussiska territoriet – till vilket Wrocław/Breslau och större delen 

av Schlesien hade tillhört – det som hade de bästa strukturella förutsättningarna. 1950 var Polens 

industriella kapacitet koncentrerad till ett uppochnervänt T-format område omfattande 

voivoderna Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Czestochowa, Piotrków och Lódz, med T-ets 

baspelare upp mot Poznán, Gdynia-Gdansk och till viss del Warszawa. Tjugo år senare hade den 

industriella strukturen utvecklats något, men uppvisade alltjämt en stark tyngdpunkt i söder, och 

då framförallt i Katowice-Krakówområdet med sin omfattande tunga industri. (Węcławowicz 

1996) Även för Wrocławs och Dolnośląskies del var det den tunga basindustrin som dominerade 

näringslivet i regionen. 

 

Positionering i de europeiska urbana nätverken 
 

Wrocław är med ESPON:s terminologi en kategori 4 MEGA, en klassificering som staden 

delar med en rad andra städer i det höggradigt polycentriska Polen, sett på en nationell nivå 

(ESPON 2005). Polen är ett höggradigt polycentriskt land med små skillnader mellan regionerna 

(Węcławowicz 1996; ESPON 2006). Detta understryks av att landet har en mängd MEGA 4 

städer, endast Warszawa avviker som storstad genom sin status som högre MEGA, något som i 

första hand beror på dess kapacitet som nationell huvudstad. De många likartade städerna 

innebär att det borde finnas en relativt hög grad av konkurrens om de resurser och 

utvecklingsstöd som ges. 

 

Dolnośląskieregionen inrymmer förutom Wrocław ett antal mindre städer, av vilka Legnica 

(ca 110 000 invånare) och Wałbrzych (ca 130 000 invånare) är de två största, därefter följer 

Jelenia Góra, Lubin, Głogów och Świdnica med invånarantal på mellan 85 000 och 60 000 

vardera. Wrocław är dock den ojämförligt största staden och regionens centra med bland annat 

universitet och en medelstor flygplats med 2500 meter landningsbana. 
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Wrocławs flygplats Wrocław-Strachowice hade fram till januari 1993 endast inrikestrafik 

men kom under 1990-talet och början av 2000-talet att öppnas upp för internationell trafik i 

samband med att de polska flygplatserna omstrukturerades ägarmässigt från att ha varit statligt 

ägda till att bli kommersiellt drivna bolag med blandat statligt, regionalt och kommunalt ägande. 

Flygplatsen trafikeras för närvarande (maj 2007) av sju flygbolag med europeiska rutter. Av dessa 

sju bolag är två – LOT och Lufthansa – att betrakta som stora operatörer av reguljära flyglinjer, 

medan de övriga är av typen lågprisbolag. Flygförbindelserna omfattar direktlinjer till Warszawa, 

Cork, Dortmund, Dublin, Frankfurt am Main, Glasgow, Köpenhamn, Liverpool. London, 

Milano, München, Nottingham, Rom och Shannon (Irland). Antalet flygrörelser har med 

undantag av en svag nedgång åren 2002 och 2003 ökat stadigt, från 6358 flygrörelser under 1996 

till 25002 år 2006. Framförallt under de senaste åren sedan 2004 har uppgången varit kraftig 

(Wrocław Airport 2007). Räknat i passagerarantal är ökningen ännu mer dramatisk med i det 

närmaste en fördubbling av det totala antalet under 2006; godstrafiken har dock inte ökat i 

samma omfattning utan ligger på en mer jämn nivå under perioden. Flygplatsbolagets prognoser 

för framtiden är goda, med 40-procentig ökning av passagerarantalet (till 2 190 000) fram till 2010 

jämfört med idag, och de har ett ambitiöst utvecklingsprogram för att uppnå detta. Bland annat 

planeras för en längre landningsbana för att kunna ta emot större flygplan, en utbyggd 

passagerarterminal med en maximal kapacitet att ta emot 7 miljoner passagerare per år, och 

byggnation av hotell och konferenscenter i anslutning till flygplatsen. Allt som allt visar detta på 

en klart positiv syn på framtiden för flygplatsen. 

 

Det är värt att notera det stora utbudet av irländska destinationer; Irland är idag ett av de 

länder till vilket många polacker söker sig för den goda efterfrågan på arbetskraft och flyglinjerna 

är ett bra exempel på hur två var för sig perifera europeiska regioner med delvis olika potential att 

utvecklas knyts samman av dagens snabba transportmöjligheter. 

 

Motorvägsnätet i Polen är under utbyggnad, men ännu så utgörs stomnätet för vägtrafiken 

av vägar med riksvägsstandard, det vill säga utan från varandra avgränsade körbanor. Wrocław 

har dock redan europaväg E40 med motorvägsstandard som passerar staden i öst-västlig riktning 

och förbinder den närmast med Cottbus och Dresden i Tyskland åt väster, och med Katowice i 

öster. Europaväg E261 löper i nord-sydlig riktning och skapar förbindelse med Poznań i nordlig 

riktning men är av riksvägskaraktär, liksom E67 till Warszawa i nordöst. I sydväst leder de två 

europavägarna E65 och E67 – den sistnämnda på den tjeckiska sidan under utbyggnad till 
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motorvägsstandard – till Prag. Järnvägsnätet i Polen är relativt omfattande, men tillåter generellt 

bara låghastighetsförbindelser (TEN 2006). Wrocław utgör den stora järnvägsknuten i sydvästra 

Polen med direktförbindelser till flera av de andra större städerna i Polen, Prag i Tjeckien och 

Dresden i Tyskland samt en rad destinationer i Dolnośląskie och angränsande regioner. 

 

 
Figur 10. Europavägar och nationella huvudvägar i södra Polen och angränsande länder. 
Dubbeldragna linjer visar vägsträckningar med motorvägsstandard. Källa: Efter karta hos 
ViaMichelin (www.viamichelin.com) 2007. 
 

Det TEN-projekt som berör Polen är en nord-sydlig järnvägs- och motorvägsförbindelse 

som är tänkt att sammanbinda östersjökusten och baltikum i norr med tjeckiska, slovakiska och 

österrikiska tillväxtområden i söder. De stora flertalet av Polens MEGA 4-städer ligger dock en 

bra bit väster om denna planerade infrastrukturkorridor. Endast Kraków och Katowice finns i 

dess omedelbara närhet. Wrocław kommer att vara beläget 100-150 km väster om transportleden. 

Det är därmed vissa frågetecken kring exakt hur stor betydelse TEN-projektet får för 

Dolnośląskie och Wrocław. Å ena sidan finns det en möjlighet att regionen ligger tillräckligt nära 

för att kunna dra nytta av den nya förbindelsen, mycket i likhet med de positiva aspekter van 

Houten ser kunna komma Baskien till del i och med byggandet av en transportkorridor Madrid-

Barcelona-Frankrike. Å andra sidan kan för Wrocławs vidkommande de planerade TEN-

projekten som berör Polen bli en nackdel, då de är förlagda längre österut (förbindelse 

Warszawa–Katowice), vilket kan medföra att nya företagsetableringar lokaliseras där istället för i 

regionen kring Wrocław. Framförallt mot bakgrunden av att som vi redan sett ovan är 

Dolnośląskie och Wrocław både historiskt och vad gäller dagens transportleder mer orienterat 
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mot väst än mot öst, och frågan är om regionen ser särskilt stort intresse i att komma närmare 

östra Polen och huvudstaden. 

 

Wrocław är med andra ord generellt vad gäller landförbindelser mer orienterat mot väst- 

och centraleuropa än mot Warszawa, något som i en jämförelse med andra stater är ovanligt. I de 

allra flesta länder med relativt centraliserat styrelseskick har huvudstaden en central position i 

nätverket från vilken kommunikationsleder strålar ut till regionerna i övrigt. En delförklaring till 

den här anomalin finns att söka i Polens historia. Dagens polska territorium är en ny skapelse. 

Före 1945 var Schlesien en del av Preussen och Tyska riket, och den dåvarande polsk-tyska 

gränslinjen i öster gick vid dagens Katowice, som idag har en mer direkt vägförbindelse med 

Warszawa, var en integrerad del av Polen, Wrocław var det inte. Om man tar i beaktande det 

faktum att transportlederna i Europa ända fram till efter andra världskrigets slut av ekonomiska 

och tekniska skäl vanligen följde gamla historiska sträckningar som använts under många hundra 

år, om än med breddningar och smärre förändringar i dragningen, finner man här en bakgrund till 

regionens ovanliga orientering i förhållande till det nationella administrativa centrat. Även om 

befolkningen i regionen numera är i det närmaste helt polsk, finns det äldre infrastrukturmönstret 

kvar, och här kan också en delförklaring till ESPON:s iakttagelse om att Polen är ett av de mest 

polycentriska länderna i Europa. Dagens Polen är visserligen en centraliserad enhetsstat, men 

bildad av ett antal regioner som i ett historiskt perspektiv relativt nyligen kommit att byta centra 

att organisera sig mot. 

 

En intressant fråga att ställa sig är hur detta kan tänkas komma att påverka regioner och 

urbana centra som Wrocław i framtiden. Med en om än något föråldrad infrastruktur riktad mot 

centraleuropa, har Dolnośląskieregionen av allt att döma kanske mer att vinna på att orientera sig 

i riktning mot central- och västeuropa än mot huvudstaden Warszawa och östra Polen. Ur ett 

Wrocławperspektiv är det närmare till Prag och Dresden än till Warszawa. 

 

Staden och regionen har som redan nämnts en lång och brokig historia som centra i en 

historiskt viktig region, något som även återspeglas i dagens Wrocław trots den stora 

omstrukturering såväl befolkningsmässigt som strukturellt som blev följden efter andra 

världskriget. Staden satsar av allt att döma på att framhålla de kulturella arvet för att göra staden 

och regionen attraktiv for människor och företag. Wrocław vill visa sig som en multikulturell och 

välkomnande stad i hjärtat av Europa, och har tagit ett uttalande från påven Johannes Paulus II 

som grund: 
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“Wrocław is situated at the meeting point of three countries, which have been very closely tied by 

their history. Thus it is a town of meeting, a town that unites. Here the spiritual traditions of the 

West and the East meet.” (Wrocław 2007) 

 

Regionala samarbeten 
 

I jämförelse med läget i Normandie och Frankrike som beskrivits ovan, är den polska 

situationen delvis av ett mer ”klassiskt” snitt. På regionnivå är de polycentristiska tendenserna att 

betrakta som svagare i många av de polska regionerna; det största undantaget är Katowice-

Krakówområdet. I ett intraregionalt perspektiv uppvisar Dolnośląskie en geografisk struktur som 

i högre grad kan sägas svara mot centralortsteorins idéer. Wrocław utgör genom sin dominans 

alltjämt den naturliga centralpunkten i regionen, och de mindre städerna i regionen är centra av 

en lägre rang. Samtidigt uppvisar dock Polen i nationellt hänseende en större polycentrism än 

många andra länder. Det finns ett relativt stort antal urbaniserade regioner av ungefär samma 

storlek och inflytande, och deras inbördes förhållande är sådant att de löper liten risk att 

kannibalisera varandra vad gäller tillväxt och lokalt inflytande. Även om den till folkmängden 

största staden Warszawa i egenskap av nationell huvudstad har ett administrativt inflytande och 

en maktposition, så är den inte alls lika dominerande som många av dess västeuropeiska 

motsvarigheter. 

 

På det regionala planet finns vid sidan om den politiska regionala förvaltningen för 

Dolnośląskie även ett icke-vinstdrivande bolag - Wrocław Regional Development Agency 

(Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) – vars huvudägare är regionstyrelsen, men 

även med ett begränsat deltagande av privata näringslivsintressen. Dess huvudsakliga mål är att 

befrämja en ekonomisk utveckling i regionen, i huvudsak genom att arbeta fram underlag för 

kommunala och regionala utvecklingsstrategier, men även genom att till viss del själv direkt 

medverka i projekt. Bolagets verksamhetsområde är i första hand regionen Dolnośląskie, men 

kan även medverka i större projekt, av vilket ett mer omfattande projekt rörande floden Odra 

(Oder) är det viktigaste och mest omfattande. 
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Strategierna 
 

Wrocław antog år 2000 ett ambitiöst strategiprogram för stadens – och till viss del även 

regionens – utveckling för de kommande 25 åren. I det listar man sex övergripande strategiska 

mål att sträva efter: Utveckling av Wrocław som ett regionalt metropolis och ett europeiskt 

centrum för möten och utbyten av idéer, varor och tjänster; genom imageskapande åtgärder öka 

regionalkänslan hos invånarna och befrämja en stark egen identitet, speciellt inom kultur och 

forskningsområdet; skapa goda förutsättningar för företagande, förvaltning, och sociala 

aktiviteter; förbättra och förändra levnadsförhållandena så de bättre svarar mot befolkningens 

behov och önskemål; utveckla den sociala sammanhållningen i staden; samt förbättra 

infrastrukturen. Den här typen av strategiprogram skiljer sig inte nämnvärt från vad man kan hitta 

i andra städers planering runt om i Europa, men illustrerar i Wrocławs fall tydligt de 

mångfacetterade problem som man ställs inför. För att åstadkomma allt detta finns ett tiotal 

program inom samtliga av de intresseområden som listas i den strategiska översikten. 

 

Det är tydligt att Wrocławs mål är att utveckla staden och regionen till en mångfacetterad 

urban region där mångfaldsprincipen inte enbart gäller befolkningen och kulturen, utan även vad 

gäller företagandet. Till skillnad från städerna i Normandie ovan, har Dolnośląskies större städer 

– av vilka Wrocław är betydligt mer dominerande är vad någon av städerna i Haute-Normandie 

är på sitt håll – inte på samma sätt specialiserat sig på ett eller ett par funktioner. Detta kan 

givetvis ses som en styrka, då staden inte blir lika beroende av en viss typ av funktioner och 

industrier, men samtidigt innebär det att utvecklingssatsningarna måste spridas över ett större 

antal intresseområden. Risken – framförallt för en region som Wrocławs, där de ekonomiska 

resurserna ännu inte når upp till de som finns att tillgå i västra Europa – är att inget område ges 

tillräckligt med resurser för att uppnå den kritiska massa som krävs för framgång. 

 

Dolnośląskies och Wrocławs största tillgång är kanske trots allt den rent rumsgeografiska. I 

takt med att centraleuropa blir allt starkare ekonomiskt och integreras alltmer i de paneuropeiska 

nätverken, kommer regionen att återigen ha ett gynnsamt geografiskt läge i det förvisso inte 

ekonomiska eller befolkningsmässiga hjärtat av Europa, men väl det geografiska. 
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SLUTSATSER 
 

Det står helt klart att det europeiska rummet under framförallt de senaste decennierna har 

omvandlats i en takt och omfattning som måste jämföras med den industrialiseringsprocess som 

skedde före runt förra sekelskiftet. Då, precis som nu var infrastrukturella förändringar i centrum 

för förändringen. Anläggandet av järnvägar, nya snabba ångbåtslinjer över världshaven, liksom 

omfattande kanalbyggen några decennier tidigare, ändrade uppfattningen av det geografiska 

rummet och krympte världen – inte fysiskt, men väl tidsmässigt. Även nu, 100-150 år senare är 

infrastrukturen en av kärnorna i den omvandlingsprocess som pågår. Till en inte obetydlig del 

infrastruktur baserad på samma teknologier som revolutionerade världen då, så på den punkten är 

det inte så mycket en revolution som en förfining av den tidigare tekniken. 

 

I takt med att det geografiska rummet byter skepnad, ändras även villkoren och 

spelreglerna för städer och regioner. För städerna under industrialismens tidevarv räckte det ofta 

med att vara den ”stora staden” i sitt närområde. Som centralort i sin egen region var staden det 

naturliga valet för industrierna. Bara det urbana centrat kunde erbjuda det utbud av 

kommunikationer, kapital och arbetare som var en nödvändighet för produktionen av varor. På 

samma sätt blev den industrialiserade staden den naturliga platsen människorna drogs till när 

jordbruket inte längre behövde stora mängder arbetskraft, utan framtiden fanns inom industrin. 

Christallers centralortsteori visar med all tydlighet på ett geografiskt rum uppdelat i centrum och 

periferi, där periferins utvecklingsmöjligheter i förhållande till centrum är begränsade. Till viss del 

blev dessutom centralortsteorins modellering av rummet självuppfyllande, då teorin kom att 

användas flitigt vid uppbyggandet av den moderna förvaltningen och vid lokaliseringar av större, 

mer kapitalkrävande projekt där målet var att nå maximal räckvidd. 

 

Med tiden kom den här formen av starkt hierarkisk urban utveckling att börja ses som ett 

problem. De mest dominerande städerna hade en attraktionskraft av en styrka som skapade 

problem både för de dominerande urbaniserade noderna och sett på en nationell nivå. 

 

Även om regionala strävanden har funnits och varit starka lokalt, har de inte i någon 

nämnvärd utsträckning kunnat påverka utvecklingen i någon större omfattning. Först när 

nationella och transnationella maktnivåer börjat intressera sig för en decentralisering och 

regionalisering kan sådana satsningar bli effektiva. För regionaliseringens framgång krävs en 

förvaltningspolitisk och juridisk struktur som befrämjar och stöttar en sådan utveckling. Även i 
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de fall där lokala städer och kommuner är överens om att ett regionalt samarbete är av godo, 

gynnas sådana samarbeten av en lagstiftning som uppmuntrar till kommunalt och regionalt 

samarbete. Det krävs med andra ord paradoxalt nog en intresserad och deltagande centralmakt 

för att mer omfattande regionaliseringprojekt ska kunna initieras. Något som i dagens europeiska 

samhälle finns närvarande inte bara i form av nationalstaterna själva, utan även på den 

transnationella, paneuropeiska nivån, där EU i takt med att det europeiska samarbetet vuxit har 

kommit att intressera sig alltmer för den regionala utvecklingen. I grunden utgör EU:s 

regionalprogram en komplettering och fortsättning av de nationella regionala utvecklingsprogram 

som drivits och bedrivs i många medlemsstater. Det övergripande målet är i båda fallen att sträva 

efter en jämnare regional utveckling där även svagare regioner ges en möjlighet att konkurrera. 

 

Just konkurrensen mellan olika urbaniserade regioner är en av de viktiga punkterna som 

skiljer dagens Europa från tidigare, mycket som en direkt konsekvens av de utvecklade 

transportnätverken, men även till följd av de omfattande förändringarna i det paneuropeiska 

samarbetet. Utvidgningen av EU och avskaffandet av de artificiella hinder som tidigare fanns i 

form av tullar och nationella regleringar har inneburit stora förändringar i konkurrenshänseende. 

Det är inte längre några större skillnader att etablera sitt företag i den ena eller den andra staden, 

eller ens i det ena eller andra landet. Mot den bakgrunden är det givet att städer och regioner nu 

måste konkurrera hårdare för att locka till sig företag och människor. 

 

En polycentrisk utvecklingsmodell är en strategi för att möta en sådan allt hårdare 

konkurrens om resurser i form av så väl kapital som människor. Det är inte den enda strategin, 

och den lämpar sig inte heller lika bra för alla. Polycentrism förutsätter goda förhållanden inom 

många områden: befolkningsmässigt, nätverksmässigt, en politisk vilja hos de berörda städerna att 

samarbeta. Regioner som saknar en eller flera av dessa faktorer uppvisar mera likheter med den 

klassiska centralortsmodellen. Inte minst gäller detta regioner i periferin där invånarantalet ofta är 

relativt lågt. Ett otillräckligt befolkningsunderlag är av allt att döma ett av de svåraste problemen 

att övervinna för de regioner som vill öka sin konkurrenskraft. Människor är idag mer lättrörliga 

än någonsin tidigare, och det gäller att få dem att vilja stanna kvar, eller flytta till, regionen. 

Regioner med flera städer i ett polycentriskt samarbete kan här ha en fördel i att de olika urbana 

centra som ingår i den polycentriska regionen genom sina olikheter kan locka olika grupper av 

människor och företag. Genom att på det sättet komplettera varandras svaga sidor, kan de 

tillsammans förbättra regionens – och därmed sin egna – konkurrenskraft gentemot andra 

regioner. 
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Ett centralt ord som löper som en röd tråd genom hela den här studien är ”nätverk”. Det 

är inte utan orsak som Castells, Putnam, med flera väljer att lägga så stor vikt vid nätverken och 

proklamera nätverkssamhället som industrisamhällets arvtagare. Nätverkens mångfald och stora 

betydelse kan inte underskattas. I sina olika former utgör de numera grunden för samhället på 

gott eller ont – starka nätverk betyder en starkare position. Det gäller såväl 

kommunikationsnätverk, som politiska nätverk och sociala nätverk. Det är svårt att framhäva en 

eller några få av alla de nätverk som existerar såsom varande viktigare än andra. En urban regions 

position i den europeiska stadshierakin och de urbana nätverken bygger på komplexa 

förhållanden där många olika faktorer spelar in. Därför blir det i praktiken oerhört svårt att 

föreskriva dagens europeiska städer någon slags universalmodell för att nå framgång. En stad är 

till följd av sin historia, sin kultur, sin sociala sammansättning, sin fysiska placering, en unik 

skapelse och därför finns det gränser för hur stora generaliseringar som kan göras. Men utifrån de 

empiriska iakttagelser som kan göras, kan i alla fall vissa slutsatser dras. 

 

Med nätverkstänkandet som bakgrund blir strävan efter att skapa polycentriska urbana 

regioner förståelig. En svag, specialiserad stad har mycket att vinna på att samarbeta med 

näraliggande grannar för att skaffa sig en bättre gemensam konkurrenssituation gentemot andra 

regioner. I geografiska områden där den egna regionen omges av andra, starka regioner – och i 

vissa fall betydligt starkare än den egna – är samarbete i det närmaste nödvändigt för att överleva. 

Le Havre och Rouen är var för sig med stor sannolikhet för svaga för att kunna hävda sig i 

skuggan av framförallt jätten Paris, men även i förhållande till grannregionerna. Tillsammans, 

som ett gemensamt polycentriskt nav i regionen Haute-Normandie, har de bättre förutsättningar 

att genom att komplettera varandra på olika punkter fungera som en egen, självständig region. 

Men regionalt samarbete förutsätter ett visst mått av jämlikhet för att fungera, och är därför ingen 

universallösning. I regioner där en stad dominerar, som till exempel Dolnośląskie i Polen, 

fungerar inte polycentriska lösningar för att öka konkurrenskraften lika bra. Här har alltjämt den 

klassiska centralortsteorin en stark position som modell för utvecklingen. Wrocław är och förblir 

den dominerande staden i sin region, och den stora utmaningen ligger istället i att lyckas etablera 

– eller återetablera – staden och regionen i konkurrens med grannregionerna. Grannar som ligger 

tillräckligt nära för att vara reella konkurrenter, men samtidigt för långt iväg för att under 

överskådlig framtid kunna bilda någon form av polycentrisk storregion. 
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Det är möjligt att man – åtminstone delvis – kan se centralortsteorin och polycentriska 

teorier som olika stadier i den urbana evolutionen. Detta är under förutsättning att man lägger en 

tidsgeografisk aspekt på studierna. Historiskt sett har urbaniserade områden haft en tendens att 

etablera sig på ett visst avstånd från varandra, delvis till följd av det faktum att de kom att utgöra 

en centralpunkt för sitt lokala omland, vanligen så långt som det var praktiskt möjligt att färdas 

för att få uträttat de ärenden som bäst tog plats i en urbaniserad miljö – handel, utbyte av tjänster, 

etc. Detta stämmer även fullt in på den klassiska centralortsmodellen. Men i takt med att 

transportmöjligheterna moderniseras, ändras detta avståndsförhållande. Städer som tidigare låg på 

dagsreseavstånd från varandra ligger nu närmare varandra i ett tidsgeografiskt perspektiv. De går 

därmed från att vara monopolister inom ”sin” region till att vara alternativ till varandra. I vissa 

regioner innebär detta att en stad får övertag i konkurrensen med de andra. Orsakerna till detta 

kan vara många; staden kan vara ett maktcentrum för förvaltningen eller ha naturgeografiska 

förutsättningar de andra saknar, för att bara nämna några exempel. I andra fall leder just sådana 

speciella förutsättningar istället till att båda städerna kan fortsätta växa. I exemplet Le Havre och 

Rouen ovan finns ett sådant inslag. Båda städerna har teoretiskt sett samma möjligheter att utgöra 

centrum för den intraregionala handeln, men på andra områden skiljer sig förutsättningarna åt. Le 

Havre anlades för sin hamnfunktion, en funktion för vilken Rouen vid den tidpunkt det begav sig 

var otillräcklig. Rouen var med andra ord ingen konkurrent i den funktion som var upphov till Le 

Havres existens som stad. Samtidigt förblev den äldre staden Rouen administrativt centrum, 

något som gav den etablerade staden möjlighet att växa parallellt med den yngre. 

 

Dagens urbaniserade regioner ställs onekligen inför både nya möjligheter och nya problem i 

det nya framväxande nätverkssamhället, och till viss del handlar det om att försöka gissa vad 

morgondagens urbana invånare kommer att efterfråga. Men oavsett dess geografiska placering – i 

periferi eller i centrum – har alla regioner det gemensamt att de står och faller med sin möjlighet 

att locka den viktigaste resursen av alla till sin respektive region – människorna. Det är slående att 

oavsett om regionen är Normandie eller Dolnośląskie, Baskien eller Öresundsregionen, så har de 

alla det gemensamt att de ser vikten av att försöka göra sina respektive regioner och städer 

attraktiva för sina invånare och för potentiella framtida invånare. Tiden då det räckte med att 

vara ”den stora staden” i närområdet är förbi, framförallt om staden i fråga tillhör den mellannivå 

av europeiska städer som har ambitionen att förbli, eller bli, ett nav i de europeiska nätverken. 

Idag handlar det om att vara en konkurrenskraftig stad, och en konkurrenskraftig region för att 

locka till sig de lättrörliga resurser som både människor, kapital, och tjänsteföretag är i dagens 

samhälle. Det handlar om konkurrens, men också – och i lika stor utsträckning – om samarbete 
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för att de medelstora städerna ska lyckas i sin strävan att vara viktiga delar i det europeiska urbana 

nätverket. 
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