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”Den utmaning som ligger i att utveckla en region kan i många stycken liknas vid en forsränning. En kanotist som befinner 

sig mitt i en kraftig fors ställs inför fyra handlingsalternativ: 

Det första alternativet är att inte göra någonting. Det vill säga bara låta forsen ta dig dit den vill. Risken är då att kanoten 

slås sönder mot stenar eller att ekipaget kapsejsar. 

Det andra alternativet är att paddla in till strandkanten och kliva ur. Problemet är att kanotisten befinner sig mitt i 

vildmarken långt från civilisation och allfartsvägar. 

Det tredje alternativet är att blicka bakåt och försöka att vända kanoten och paddla uppströms till lugnare och mer hemtama 

vatten. Problemet är att strömmen är så stark att kanotisten är utan chans att ta sig tillbaka till det som en gång passerats. 

Det fjärde handlingsalternativet är att, trots att kanotisten inte vet vad som väntar nedströms och att forsen är vild och 

hotfull, fortsätta framåt. Enda chansen att klara situationen framgångsrikt är att hantera sin utrustning skickligt, att 

parera stenar och vattenvirvlar samt att paddla snabbare än strömmen. Det är först då kanoten kan styras. Samtidigt vet 

alla som befunnit sig i en sådan här situation att trots förberedelser och kunskap behövs alltid en gnutta tur.” 

 

Källa: Länsstyrelsen i Kronoberg, Tillväxt Kronoberg 2000-2002, programdokument    

 



  

SAMMANFATTNING 

Under de två senaste decennierna har regionernas roll i den ekonomiska utvecklingen vuxit och 

idag talas det till och med om regionernas renässans. Länge har den regionala utvecklingen dock 

setts som ett resultat av det som sker på de nationella och internationella marknaderna. I takt 

med utvecklingen av en teori om endogen tillväxt har förståelsen att se regionen som en storhet i 

utvecklingen vuxit. En nations ekonomiska utveckling bör idag ses som summan av regionernas 

utveckling och inte behandlas som en exogent given faktor. Syftet med uppsatsen är att studera 

de regionala utvecklingsmöjligheter som finns och kan skapas i mindre regioncentra, samt 

bedöma om ett mindre regioncentra bör agera för att förbättra dessa eventuella möjligheter till 

utveckling. 

Den regionalekonomiska utvecklingen beror på förutsättningarna inne i en region. En god 

ekonomisk utveckling förutsätter att dessa förutsättningar utnyttjas på rätt sätt. Tack vare 

endoginiteten hos de faktorer som påverkar tillväxten skapas ett självförstärkande 

utvecklingsförlopp. Möjligheten till att starta ett sådant förlopp ligger i förmågan att attrahera nya 

företag och hushåll. För ett mindre regioncentra är det emellertid viktigt att se till att behålla de 

företag och hushåll som redan finns. På så vis blir den regionalekonomiska utvecklingen 

greppbar och påverkbar.  

 

Ljungbyregionen visar att det är möjligt för mindre regioncentra att prestera på samma nivå som 

stora regioner. Genom en satsning på ett lokalt förankrat utbildningscentra i Ljungby kommun 

har den ekonomiska utvecklingen satt fart i regionen. Den negativa befolkningsutvecklingen och 

sysselsättningsutvecklingen har i Ljungbyregionen som helhet dock inte påverkats.  

 

I Ljungbyregionen har det visats sig finnas fler kanaler att via Högskolecentrum i Ljungby locka 

till sig företag jämfört med hushåll. Befolkningen antas istället öka som en följd av att företag 

efterfrågar arbetskraft. Mindre regioncentra bör utifrån detta resonemang därför satsa på åtgärder 

som attrahera företag till regionen eller som får redan etablerade företag att vilja expandera.  

 

I och med att den regionala nivån har ålagts allt fler uppgifter som tidigare legat på central nivå 

har regionernas roll i ekonomin vuxit. Det blir därför viktigt för nationens ekonomi att även de 

små och medelstora regionerna hänger med i den ekonomiska utvecklingen. För att mindre 

regioner ska hänga med i utvecklingen bör de offentliga aktörerna i regionerna inte stå stilla och 

se på utan aktivt utnyttja och använda de regionala förutsättningarna som påverkar 

utvecklingsmöjligheterna.     
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1 INLEDNING 

I detta inledningskapitel ges först en bakgrund till den problematik som uppsatsen bygger på. 

Därefter beskrivs uppsatsens syfte och frågeställningar som följs av en redogörelse för 

uppsatsens metod och metodkritik samt ett begreppsresonemang.   

1.1 Bakgrund 

Under de två senaste decennierna har regionernas roll i den ekonomiska utvecklingen vuxit och 

idag talas det till och med om regionernas renässans. Det är dock inte detta perspektiv som har 

präglat teorierna bakom ekonomisk utveckling och tillväxt i den nationalekonomiska 

vetenskapen. Länge har den regionala utvecklingen setts som ett resultat av det som sker på de 

nationella och de internationella marknaderna, med andra ord som en exogent bestämd faktor.1 

Fram till 1980-talet var det den neoklassiska teorin för makroekonomisk tillväxt som helt 

dominerade den ekonomiska analysen. Enligt denna modell kommer skillnader i inkomst per 

invånare i regioner och länder över tid att utjämnas och helt försvinna.2 Genom en sådan 

utgångspunkt försvinner regionernas roll i den ekonomiska utvecklingen. I takt med utvecklingen 

av en teori om endogen tillväxt har förståelsen att se regionen som en storhet i utvecklingen 

vuxit. En nations ekonomiska utveckling bör idag ses som summan av regionernas utveckling 

och inte behandlas som en exogent given faktor.3  

 

Inom den nya tillväxtteorin anses utbildning och forskning, som ger kunskap, som en av de 

viktigaste faktorerna för utveckling och tillväxt i ett samhälle. Kunskapsutveckling, 

kunskapsspridning samt förnyelseförmåga sker genom högre utbildning och forskning där 

universitet och högskolor antas tjäna som drivkraft för teknisk och industriell utveckling.4 Enligt 

nationalekonomiska modeller finns det en förtjänst med att lokalisera sig nära en högskola för 

företag.5 Frågan blir då vad som händer med de regioner som inte har något universitet eller 

någon högskola att locka företag med.   

  

Sveriges kommuner, landsting, regioner och näringsliv har som mål att skapa förutsättningar för 

god tillväxt och befolkningsinflyttning, men trots detta är det över 200 av Sveriges 290 

kommuner som har en svag tillväxt och befolkningsminskning.6  Ljungby Kommun var en av 

dessa cirka 200 kommuner som under 1990-talet har haft problem med svag tillväxt och 

befolkningsminskning. Problemen uppstod på grund av dels en negativ befolkningsutveckling 
                                                        

 
2 Klaesson, Pettersson (2001) 
3 Berglund, Holmberg (2000) 
4 Sörlin, Törnqvist (2000), sida 53 
5 Westerlund (2004)  
6 SKL, hämtat 2006-04-19 
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varav en stor del berodde på en nettoutflyttning av ungdomar, dels på grund av svårigheter för 

företagen på orten att hitta kompetent arbetskraft. På sikt skulle detta kunna innebära att företag 

väljer att lämna Ljungbyregionen och därmed sätta igång en negativ utvecklingsspiral. För att 

regionen på ett aktivt sätt skulle kunna möta dessa hot krävdes ett samlat agerande. I slutet av 

1998 påbörjades en reformering av kommunens näringslivsarbete. Ljungbyregionens framtid 

ansågs vara helt beroende av regionens förmåga att förbättra sin attraktivitet. Som en lösning på 

problemen föreslogs en högskolesatsning genom etablerandet av ett centrum för 

informationslogistik (CIL) i Ljungby.7 Från och med hösten 2006 kommer denna satsning på 

högre utbildning i regionen att utvidgas med en ny högskoleingenjörsutbildning och CIL 

kommer då att utgöra en del av ett Högskolecentrum i Ljungby. Empiriska undersökningar har 

dock visat på att högskolornas roll som regional tillväxtmotor är relativt begränsad och att en 

högskola inte i sig kan garantera regionalutveckling. Det behövs helt enkelt andra faktorer än 

närheten till en högskola som måste till för att en region ska växa.8 Det handlar om att bygga upp 

långsiktiga strategier för tillväxt som engagerar samtliga aktörer på alla nivåer i den lokala 

ekonomin.    

 

1.2 Syf te  och f råges täl ln ingar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera de regionala utvecklingsmöjligheterna som finns och 

kan skapas i mindre regioncentra, samt bedöma om ett mindre regioncentra bör agera för att 

förbättra dessa eventuella möjligheter till utveckling. Eftersom utvecklingen i regionerna påverkar 

den nationella utvecklingen kommer även denna nivå att belysas. För att kunna svara på syftet 

kommer följande frågeställningar att behandlas i uppsatsen: 

 

• På vilket sätt har etablerandet av Högskolecentrum i Ljungby påverkat den regionala 

utvecklingen? 

• Hur skulle utvecklingen i Ljungbyregionen ha sett ut om inte ett högskolecentrum 

etablerats? 

 

1.3 Metod och me todkr it ik 

Uppsatsens metodstrategi bygger på att genom ett aktuellt fall belysa den regionala utvecklingen 

och sambanden mellan etablerandet av ett centra för högre utbildning och ekonomisk tillväxt. 

Metoden går därför att likna vid en fallstudie. Den grundläggande formen för en fallstudie består 

                                                        
7 Karlsson, Kjellgren (2000)  
8 Persson, Helena (2005) 
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av en ingående studie av ett eller ett fåtal fall som studeras i detalj. Det kan handla om en individ, 

en grupp, en händelse eller som i detta fall ett geografiskt område. En fallstudie är att 

rekommendera när syftet är att förstå ett fenomen på djupet och i sitt sammanhang. Fallstudie 

kan vidare delas in i två grundsyner. Den ena ser fallet som bidragande till allmänna lagar medan 

den andra ser fallet som ett unikt fenomen eller en engångsföreteelse.9 I uppsatsen kommer jag 

göra ett försök till att urskilja generella regionala utvecklingsmönster med hjälp av ett enskilt fall. 

 

Regioners växande betydelse i den nationella ekonomin har ökat det allmänna intresset för 

området. En region är sällan lik en annan och skillnaden mellan stora och små regioner är enorm. 

I denna uppsats är det därför förutsättningarna som finns i mindre regioncentra som står i fokus. 

Genom att studera ett unikt fall skapas de bästa förutsättningarna för att få ett djup i studien. 

Nackdelen med att enbart studera ett fall är dock att slutsatserna kan bli allt för 

situationsspecifika för att vara intressanta under andra förhållanden. Ljungby kommun har 

genom sin satsning på ett centrum för informationslogistik visat en vilja att skapa en positiv 

ekonomisk utveckling i regionen. På så sätt utgör denna region ett bra fall för att utreda 

möjligheterna till regionalutveckling.  

 

Vid denna typ av fallstudie är det viktigt att skilja mellan det som brukar kallas statistisk 

generalisering och analytisk generalisering.10 Indelningen i regionfamiljer som används i 

uppsatsen baseras på utvecklingsförutsättningar i varje region, vilket i sin tur bygger på statistisk 

generalisering. Den generalisering som görs i uppsatsen kommer däremot vara av en mer 

analytisk karaktär.  

 

Jag använder mig av sekundärdata främst från Länsstyrelsen i Kronoberg, Statistiska centralbyrån 

och Ljungby kommun. Eftersom Ljungby kommun tillsammans med Markaryd kommun utgör 

en så kallad funktionell analysregion redovisas data från båda kommunerna. För att få en översikt 

samt en djupare förståelse redovisas även data för Kronobergslän och riket som helhet. Där det 

är lämpligt har sammanställningar över insamlad data gjorts i diagramform. Jag har haft en viss 

svårighet med att finna material för exakt samma tidpunkter inom de olika områdena, vilket 

försvårar för en sammankoppling av utvecklingen över tid. 

  

Stora delar av teorin är hämtad från rapporter som har skrivits inom området regionalutveckling. 

En rapport har oftast ett syfte som genomsyrar och vinklar de olika teorierna. Jag har i uppsatsen 

försökt att neutralisera dessa delar men deras ursprung bör nämnas. Anledningen till att 

utgångspunkten framförallt blivit rapporter beror helt enkelt på att litteraturen inom området är 

                                                        
9 Lundahl, Skärvad (1999), sida 187 
10 Ibid. sida 188 
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begränsad. Att se regionen som en storhet är i nationalekonomiska sammanhang ett relativt nytt 

fenomen vilket avspeglar sig i bristen på litteratur. Jag anser dock inte att uppsatsens teoridel är 

bristfällig utan tvärtom att den genom rapporterna belyser de senaste tankarna och teorierna 

kring regionalutveckling.  

 

1.4 Begrepps resonemang  

När jag i uppsatsen talar om mindre regioncentra åsyftar jag den indelning av regionfamiljer som 

verket för näringslivsutveckling har gjort. Jag är medveten om att det går att dela in Sveriges 

regioner på flera olika sätt men jag anser att de faktorer som Nutek, verket för 

näringslivsutveckling, använt vid sin indelning är lämpliga för uppsatsen. Indelningen begränsas 

inte till de administrativa regionerna, det vill säga kommuner, utan de baseras på funktionella 

analysregioner (FA-regioner) som kan bestå av en eller flera kommuner.     

 

Ekonomisk utveckling likställs i uppsatsen med ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten 

mäts med hjälp av den totala produktionen av varor och tjänster. När denna produktion 

avgränsas till en region är det framförallt bruttoregionprodukten (BRP) som används som 

måttenhet. Den regionalekonomiska utvecklingen är beroende av mer än bara tillväxten. För en 

region är sysselsättnings- och befolkningsutvecklingen avgörande. Det är missvisande att enbart 

nämna den ekonomiska utvecklingen i form av BRP, i uppsatsen diskuteras även andra aspekter 

av den regionala utvecklingen.    

1.4.1 Ordlista 

I uppsatsen används en del förkortningar. För att undvika missförstånd samt öka förståelsen 

kommer några av dessa förkortningar kort beskrivas nedan. 

CIL Centrum för informationslogistik. Namnet på utbildningscentrat i 
Ljungby som till hösten kommer att utgöra en del av 
Högskolecentrum i Ljungby. 

FA-region Funktionell analysregion. En indelning av regioner gjord av 
Nutek. En region kan bestå av en eller flera kommuner. Det finns 
i Sverige 72 FA-regioner. 

FoU  En förkortning för forskning och utveckling 

LA-region Lokal arbetsmarknadsregion. En indelning av regioner gjord av 
Nutek. Denna indelning har ersatts av FA-regioner. 
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2 TEORI 

Denna teoretiska del är uppbyggd utifrån hur forskning och utbildning påverkar en regions 

förutsättningar till tillväxt. Den regionala utvecklingen påverkas dock av flertalet faktorer. I detta 

kapitel kommer därför de faktorer som i uppsatsen ansetts relevanta att belysas.  

 

I och med de endogena tillväxtteoriernas framväxt har regionernas betydelse i den ekonomiska 

utvecklingen vuxit, vilket också visar sig genom forskarnas ökade intresse för området. Regioners 

utveckling beror till största del på de förutsättningar som finns inne i regionen. Det gör det 

intressant att belysa teorier som behandlar endogen tillväxt i den regionalekonomiska miljön.  

 

Forskning och utbildning som omsätts till kunskap och skapar innovationer utgör stommen till 

ekonomisk utveckling. Dessa innovationer är viktiga för det regionala näringslivet. Genom en 

regional specialisering och koncentration av företag och kompetens kan konkurrensfördelar 

skapas i en region, därför kommer en del i detta kapitel att ägnas åt nätverk i näringslivet i form 

av kluster och innovationssystem. 

 

Mindre regioncentra har inte samma möjligheter att etablera universitet eller högskola som större 

regioncentra. Detta gör det svårt att använda sig av de teorier som behandlar regionala effekter 

av ett universitet/högskola. Några av dessa effekter kommer dock att beröras och i ett utvidgat 

teorikapitel anpassas till mindre regioncentra med mindre utbildningscentra.   

 

Trots att uppsatsen har intagit ett regionalt perspektiv kommer den nationella nivån att nämnas. 

Dock inte som en egen del utan istället benämnas i de olika delarna.      
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2.1 Teor i t i l lämpning  

För att få en bra översikt över teorikapitlets upplägg kommer det teoretiska resonemanget att 

sammanfattas i en modell som innefattar uppsatsens teoretiska referensram. Inom den 

ekonomiska forskningen kring regional utveckling finns flera olika teorier för att förklara 

regioners utveckling. Utgångspunkten för resonemanget i den här uppsatsen bygger främst på 

teorin om självförstärkande tillväxt. Modellen visar de i uppsatsen antagna sambanden mellan 

forskning och utbildning och de utvalda teoribildningarna. Eftersom fokus ligger på forskning 

och utbildning gestaltas dessa samband i modellen av de heldragna pilarna. Det är också denna 

modell och dessa samband som kommer att ligga till grund för analysen senare i uppsatsen.  

Figur 2.1 Teoretisk referensram – en modell    
 

NATIONELL NIVÅ 

   REGIONAL NIVÅ 
Tillväxt 

- Teorin för endogen tillväxt  

Regioner och Regional 
utveckling 

- Regionalekonomisk miljö 
- Själförstärkande process 
- Den lokala ekonomin  

Nätverk i  
näringslivet 

- Kluster 
- Innovationssystem 

 

Forskning och utbildning 
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2.2 Til l växt 

1990-talet i Sverige utgör ett mycket tydligt exempel om vad som händer vid för låg tillväxt. 

Detta decennium präglades av hög arbetslöshet, sämre social trygghet och sämre privat standard. 

Genom ökad tillväxt ökar resurserna för den gemensamma välfärden: skola, vård, barn- och 

äldreomsorg. Den ökade tillväxten ger utrymme för nya idéer, nya företag och nya produkter, det 

vill säga att med hjälp av tillväxten skapas nya möjligheter att utvecklas.11 Frågan är då bara vad 

som egentligen menas med tillväxt? Ekonomisk tillväxt innebär en ökning över tid av 

produktionen av varor och tjänster i ett land, med andra ord en ökning av 

bruttonationalprodukten (BNP). På regionalnivå skulle detta innebära en ökning av 

bruttoregionprodukten (BRP). Historiskt sätt är tillväxt ett relativt sent fenomen och det är först 

sedan 1800-talet som en tillväxtprocess kom igång på riktigt. Det är tillväxttakten som 

bestämmer den genomsnittliga inkomstnivån i ett land. Olika tillväxttakt förklarar i sin tur de 

mycket stora skillnaderna mellan u- och i-länders inkomstnivåer.12  

2.2.1 Teorin för endogen tillväxt 

Forskningen inom ekonomisk tillväxt har under de två senaste årtionden inriktat sig på en 

utveckling av en endogen tillväxtteori. Denna framväxande teori kan på ett bättre sätt förklara 

varför regioners och länders produktivitet och inkomst per capita skiljer sig åt så markant. Den 

neoklassiska teorin för makroekonomisk tillväxt som utvecklades på 1950-talet och framåt 

motsätter sig dessa skillnader. I denna teori ger ökade investeringar endast en tillfällig effekt på 

tillväxten. På kort sikt ger större kapitalbildningar högre tillväxt, men i takt med att 

kapitalintensiteten ökar faller avkastningen på nya investeringar över tiden. På sikt kommer detta 

att innebära att skillnaderna i inkomst per invånare mellan regioner och mellan länder utjämnas. 

Enligt denna teori skulle inte det gap i produktivitet och inkomst som finns mellan rika och 

fattiga länder idag kunnat förbli så länge som de gjort.13  

 

Den endogena tillväxtteorins modeller visar, i motsats till den neoklassiska teorin, hur 

tillväxttakten och tekniskförnyelse i en ekonomi påverkas av hur stor andel av 

produktionsresultatet som avsätts till investeringar i forskning och utveckling (FoU), utbildning, 

hälsa och infrastruktur. Här känns antagandet om avtagande avkastning förlegat och irrelevant. 

Modellen är endogen eftersom det är investeringsbesluten i modellen som bestämmer den 

långsiktiga tillväxten och offentliga beslut om investeringar och institutionella arrangemang utgör 

                                                        
11 Näringsdepartementet (1999)  
12 Nationalencyklopedin, hämtat 2006-04-21  
13 Klaesson, Pettersson (2001), sida 21 
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en del av denna endogenitet.14 Den endogena tillväxtteorin vänder på resonemanget och gör den 

ekonomiska utvecklingen som sker på nationellnivå beroende av den som sker på regionalnivå.  

 

En intressant aspekt som modellen rymmer är den självförstärkande effekt som sker efter en 

ökning av resurser i tillväxtprocessen. En sådan kumulativ utvecklingsprocess kan ge antingen 

positiva tillväxtspiraler eller en negativ spiral av tillbakagång, 15 vilket kommer att belysas mer 

ingående senare i uppsatsen.  

 

Den nya endogena tillväxtteorin är en teori för hur idéer skapas och sprids. Teknologin är 

summan av alla användbara idéer. Teknologin kan i sin tur ses som samhällets produktiva 

kunskapskapital, i betydelsen summan av de kunskaper som innehas av samhällets individer. Den 

endogena tillväxtteorin delar upp ökning av kunskapskapitalet eller teknologin i två moment. 

Första delen består av själva uppkomsten av nytt vetande, vilken kan ske genom FoU eller 

genom så kallad learning-by-doing, det vill säga inlärning grundad på praktisk erfarenhet. Medan 

spridningen av nytt och gammalt vetande bland användarna utgör den andra delen. Spridningen 

anses då ske genom utbildning. 16  

 

Det finns två bestämningsfaktorer för takten av skapandet av nya idéer. Den första är mängden 

av resurser som satsas på FoU. Den andra är den nuvarande teknologiska nivån, med det menas 

mängden av idéer som hittills har ackumulerats. Alla avancerade länder lägger ner både statliga 

och privata resurser på FoU. Ett bra mått på hur mycket är FoU-utgifternas andel av BNP. 

Genom utbildningen sprids sedan denna nya kunskap.17  

 

Utbildning ses ur ett ekonomiskt perspektiv som en investering i kunskapskapital eller i så kallat 

humankapital. Ett stort humankapital innebär både en hög teknologisk nivå och hög BNP 

eftersom vetandet har spridit sig bland fler människor.18 På samma sätt som det krävs resurser 

vid investeringar i realkapital krävs det resurser för att skapa humankapital. Den produktion som 

de studerande skulle ha kunnat producera under utbildningstiden utgör alternativkostnaden för 

utbildningen. Liksom för investeringar i realkapital kan en investering i humankapital ses som 

lönsam om nuvärdet av den ökade produktionen är större än alternativkostnaden för att 

producera humankapitalet. FoU är till stor del beroende av välutbildade människor. På grund av 

humankapitalets natur är det svårt att mäta, men det finns möjligheter genom att beräkna den 

genomsnittliga tiden i formell utbildning, andelen av befolkningen som genomgått 

                                                        
14 Klaesson, Pettersson (2001), sida 21 
15 Ibid. sida 21   
16 Fregert, Jonung (2005), sida 141 ff 
17 Klaesson, Pettersson (2001), sida 21 
18 Fregert, Jonung (2005), sida 141 ff 
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högskoleutbildning eller den vuxna befolkningens grad av läskunnighet. Dessa olika mått ger en 

indikation på ett lands humankapital och kan användas för att se humankapitalets roll i 

tillväxten.19     

 

Den endogena tillväxtteorin lyckas således med att förklara skillnaderna mellan regioner och lyfta 

fram de faktorer som anses vara viktiga förutsättningar för att skapa tillväxtmiljöer. 

Fortsättningsvis är det hur dessa skillnader och förutsättningar kan utnyttjas av varje enskild 

region som står i fokus. 

          

2.3 Reg ioner  och  reg ionalutve ckl ing  

Den regionala utvecklingskraften beror i stor utsträckning på förhållanden inom regionen. Detta 

synsätt liknar tankarna bakom endogena tillväxtkrafter där tillväxtkrafterna kommer inifrån den 

egna marknaden. Om detta är utgångspunkten är det möjligt att en regions utveckling kan 

analyseras utifrån dess attraktiva egenskaper. Befolkning och företag kan antas lokalisera sig dit 

där deras preferenser bäst uppfylls, vilket skapar en ständig konkurrens mellan kommuner och 

regioner där attraktiva lokala egenskaper spelar en avgörande roll.20 

 

2.3.1 Den regionalekonomiska miljön 

Tillsammans bildar orter och kommuner gemensamma så kallade funktionella regioner. Dessa 

regioner knyts samman genom förenade marknadsplatser, integrerad arbetsmarknad och så 

vidare. En funktionell region konkurrerar med andra funktionella regioner om att tillhandahålla 

ett så intressant utbud som möjligt. Denna konkurrens kan även förekomma mellan och inom 

kommuner. Marknaden för service och tjänster är mer lokalt orienterad i jämförelse med 

marknader för varor. För att handel av service och tjänster ska äga rum krävs i regel att 

konsument och producent möts, vilket skapar en mer lokalt orienterad efterfråga. Ett 

differentierat utbud av service och tjänster antas därför ha betydelse för en regions utveckling, 

med andra ord är det regionala utbudet av service och tjänster som påverkar den regionala 

attraktiviteten. Det är möjligheten för företag och hushåll att förverkliga sina mål som styr dem 

vid valet av lokalisering. Dessa möjligheter styrs i sin tur av den regionalekonomiska miljön. 

Interaktionsmöjligheterna mellan regioner bör inte helt räknas bort men till största del anses 

förhållanden inom respektive region vara avgörande för en framgångsrik utveckling. Med detta 

                                                        
19 Fregert, Jonung (2005), sida 141 ff 
20 Borg et al. (2002), sida 4 
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sagt kan därför utbudet av varor räknas bort och istället kan all fokus läggas på produktion och 

konsumtion av service och tjänster i den regionalekonomiska miljön.21 

Figur 2.2 Regionalekonomisk miljö  
 

  

 

  

 

 

 

Källa: Klaesson, Pettersson (2001)  

 

Det finns ett starkt linjärt förhållande mellan tjänsteutbudets diversifieringsgrad i en region och 

regionens befolknings- eller marknadsstorlek. Större befolkning betyder också en större marknad 

vilket ger bättre avsättningsmöjligheter för säljande företag. Under antagandet att skalekonomier 

och stordriftsfördelar har en betydande roll för hur säljande företag lokaliserar sig kommer större 

och befolkningstäta regioner attrahera företag som kräver stor omsättningsvolym. Den regionala 

utvecklingen blir därför i hög grad självförstärkande vilket ger en naturlig förklaring till varför 

vissa regioner blir ”vinnare” medan andra riskerar att hamna i ett negativt utvecklingsförlopp. 

Själva sambandet mellan regionala marknaders diversifieringsgrad och befolkningsstorlek är väl 

dokumenterat och visar på att antalet förväntade näringar i en region samvarierar med 

befolkningsstorlekens logaritmerade värde. Om detta resonemang överförs till siffror innebär det 

att en befolkningsförlust på en procent årligen i en kommun ger en näringsgrensförlust inom 

hushållstjänster vart tredje år. Liknande resonemang kan föras kring sambandet mellan 

företagstjänster och befolkningsstorlek. Fast här visar studier som har gjorts att antalet 

företagstjänster till och med antas minska i en snabbare takt än för hushållstjänster vid en 

befolkningsminskning. För att detta resonemang ska gälla krävs det att produktions- och 

konsumtionssidan ses i ett sammanhang.22 I figuren nedan illustreras det självförstärkande 

utvecklingsförlopp som påverkar en region på lång sikt. 

                                                        
21 Borg et al. (2002), sida 4f 
22 Ibid. sida 5 f 
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Figur 2.3 Självförstärkande utvecklingsförlopp 
 

 

 

     
Källa: Borg et al. (2002), sida 6  

 

Modellen visar relationen mellan diversifieringsgrad av hushålls- respektive företagstjänster och 

befolkningsstorlek samt marknadsstorlek. Den inre cirkeln visar den kumulativa dynamiken. 

Föreställ er en region som lyckas öka antalet arbetsplatser (företag) i regionen. Den direkta 

effekten blir en ökad efterfråga på arbetskraft vilket i sin tur leder till att befolkning och hushåll 

kommer att lockas till regionen (1). Den ökade befolkningen ger i sin tur ett ökat utbud av 

arbetskraft (2). Ökad arbetskraft ökar regionens attraktivitet och fler företag vill etablera sig i 

regionen (3) eftersom sannolikheten att få tag på kompetent och passande arbetskraft ökar. 23 

 

Hushållssidan och företagssidan kan på olika sätt stödja den kumulativa utvecklingen. Ett stort 

eller varierat utbud av hushållstjänster kan ses som en attraktionsfaktor för hushållen (4,5). 

Motsvarande gäller för företagstjänster och företag (6,7). Sannolikheten att finna exakt rätt tjänst 

i regionen hänger på utbudets variation vilket gör variationsrikedomen särskilt viktig. I 

ekonomiska termer brukar detta kallas att matchningen mellan utbud och efterfrågan blir bättre. 

Som redan nämnts är tjänster sällan transporterbara vilket gör tjänsteutbudet till en strategisk 

attraktionskälla för regionen. Utvecklingsförloppet som har beskrivits ovan kan även användas 

vid analyser vid ett omvänt förlopp där regionen istället tappar i attraktivitet.24  

                                                        
23 Borg et al. (2002), sida 5ff 
24 Ibid. sida 5 ff 
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2.3.2 Den lokala ekonomin 

För en kommun är det viktigt att ha en stark attraktionskraft och på så sätt undvika att hamna i 

en ond utvecklingsspiral. Det är den lokala ekonomins komponenter som avgör denna 

attraktivitet. I figuren nedan gestaltas den lokala ekonomin och dess komponenter.   

Figur 2.4 Den lokala ekonomin  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med figurens hjälp går det på ett enkelt sätt att visa viktiga delar av den lokala ekonomin. 

Marknader för privata varor och tjänster utgör tillsammans med utbudet av offentliga varor och 

service en viktig roll. Modellen kan även förklara det självförstärkande utvecklingsförloppet 

genom att förmågan av att attrahera företag och hushåll påverkar skatteunderlagets utveckling. 

En ökning av antal hushåll via ett starkt näringsliv ökar skatteunderlaget. Både hushållssektorn 

och näringslivssektorn är beroende av varu- och tjänstemarknaderna samt den offentliga sektorn. 

Dessutom är hushållssektorn beroende av att bostadsmarknaden erbjuder ett boende som 

uppfyller individuella krav. Ur ett lokaliseringsperspektiv blir som redan nämnts utbudet av olika 

tjänster och service extra betydelsefulla eftersom dessa sällan handlas mellan regioner eller 

kommuner.25  

 

                                                        
25 Borg et al. (2002), sida 6 f 

Källa: Borg et al. (2002), sida 6 
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Utvecklingen och grunden för tillväxt bestäms till största del av flera gemensamt verkande 

orsakssamband. Exempelvis så beror befolkningstillväxten av bland annat 

sysselsättningstillväxten, näringsförnyelsen och i vilken mån hushåll finner livs- och 

boendemiljön i kommunen attraktiv. Vid en analys av den regionala och lokala utvecklingen är 

det därför viktigt att förstå hela den lokala ekonomin med dess inbyggda komplexa 

orsakssamband. Självfallet finns det också de som väljer att pendla mellan olika kommuner vilket 

gör att det inte är kommunen som arbetsplatsen är belägen i som erhåller kommunalskatten. 

Sådana förhållanden ställer till obalanser mellan kommuner.26  

 

Genom att aktörerna i den lokala ekonomin samverkar med varandra kan en region skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra regioner. För att sådana fördelar ska skapas krävs att vissa 

förutsättningar finns eller skapas i regionen. Huruvida detta är möjligt kommer nedan att belysas 

med hjälp av teorier om kluster och innovationssystem i ekonomin.  

 

2.4 Nätverk i  när ings l ive t -  klus ter  och  innovati onssys tem  

För en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning krävs fler växande företag.27 Nya 

företag är viktiga bärare av förändring och innovation. Strukturförändringar i näringslivet och 

offentlig sektor gör i många fall små och medelstora regioner sårbara. Sveriges centrala 

näringspolitiska myndighet (Nutek) har som mål ”att varje region ska bidra så mycket som möjligt till 

den samlade tillväxten, utifrån sina särskilda förutsättningar.”28 

 

I modern näringslivsteori lyfts sambanden mellan långsiktig konkurrenskraft och skillnader i 

verksamhetens förmåga att skapa interna synergier fram. Synergi innebär att samverkan mellan 

två eller fler faktorer gör summan av den sammanlagda verkan av faktorerna större än summan 

av verkningarna faktorerna var för sig.29 En synergieffekt är med ekonomiska termer en 

samordningsfördel.30 Dessa samordningsfördelar kan utnyttjas i en region för att skapa nätverk 

som gynnar innovationsförhållanden. Begreppen nätverk, kluster och innovationssystem används 

idag som medel för att uppnå internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt. På regional nivå 

kan detta ge stora produktionsfördelar som lockar företag till att etablera sig i regionen.31 

                                                        
26 Borg et al. (2002) sida 6 f 
27 Regeringskansliet, hämtat 2006-04-12 
28 Nutek, hämtat 2006-04-12 
29 Nationalencyklopedin, hämtat 2006-04-12 
30 Maskell (2001), sida 10 ff 
31 Klarin, E-post, 2006-05-10 
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2.4.1 Tillämpning av begreppen nätverk, kluster och innovationssystem 

Begreppen nätverk, kluster och innovationssystem är närbesläktade och förutsätter ofta varandra, 

vilket gör det onödigt med tydliga gränsdragningar dem emellan. I uppsatsen kommer 

nedanstående figur att användas. Figuren illustrerar den traditionella beskrivningen av 

skillnaderna mellan begreppen 

Figur 2.5 Nätverk, kluster och innovationssystem  

 
  

Företagsnätverk är ofta en grupp företag med ett tydligt intresse av konkret samverkan ur ett 

affärsperspektiv som utgör kärnan i ett innovationssystem eller kluster.   Det handlar bland annat 

om aktiviteter som inköpssamverkan, bildande av regionala varumärken eller gemensam 

produktutveckling. På denna nivå är det ofta enskilda företag som samverkar och resultaten är 

lätta att urskilja.32 

 

Det övergripande syftet med klusterbegreppet är att öka förståelsen för hur internationell 

konkurrenskraft skapas genom kunskapsutveckling och innovationer i samverkan mellan 

relaterade företag och aktörer inom ett geografiskt avgränsat område. Den klusteransats som 

främst kommer att användas i uppsatsen är den som presenteras av Michael Porter, men även 

den teoretiska ansats som har gjorts av Paul Krugman kommer kort att nämnas.33 

  

Begreppet innovationssystem betonar betydelsen av samhällets organisering av 

kunskapsutveckling och forskning för industriell utveckling. Kunskapen kan sedan omsättas till 

innovationer som skapar förnyelse och utveckling. Det kan handla om nya produkter eller 

tjänster, metoder för produktion, distribution och marknadsföring, eller nya former av ledning 

och organisation.34  

                                                        
32 VINNOVA, hämtat 2006-05-12 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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Ett innovationssystem eller kluster kan utvecklas utan en uttalad ambition om samverkan mellan 

aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet, men det kan också födas fram ur ett 

konkret projekt där näringsliv och regionala beslutsfattare samverkar för att uppnå hållbar tillväxt 

och en ökad internationell konkurrenskraft.35  

 

2.4.2 Kluster enligt Paul Krugman 

Krugman använder sig av mikroekonomiskt teori och etablerad teori för internationell handel för 

att svara på hur kluster skapas. Det existerar stora metodologiska skillnader mellan Porters och 

Krugmans ansatser, samtidigt som synen på klusterbildning skiljer sig åt.36 Krugmans ansats 

liknar det resonemang som har förts i kapitlet om regioner och regionalutveckling, men kommer 

nedan att utvecklas något mer. 

 

Det är produktionskostnaderna och marknadstillgängligheten som bestämmer ett företags 

lokaliseringsval. När marknadstillgängligheten är lika kommer företagen föredra den plats där 

produktionskostnaderna är lägst. Tvärtom kommer de att föredra en lokalisering så nära 

kunderna som möjligt vid lika produktionskostnader. Kostnadsförhållandena är beroende av 

närheten till råvarukällan, välutbyggd infrastruktur samt tillgången till insatsfaktorer medan 

marknadstillgängligheten helt enkelt beror på befolkningskoncentrationen.37 Det är många 

företagskluster som kan förklaras med dessa enkla förhållanden. Det som gör klusterfenomenet 

intressant att studera är dock att det enskilda företagets lokalisering påverkas av förhållanden 

som i sig själv påverkas av samtliga företags lokalisering, vilket kan illustreras med hjälp av ett 

exempel från detaljhandeln. Detaljhandelsföretag tenderar att lokalisera sig i regioner där 

befolkningskoncentrationen är hög. Samtidigt önskar befolkningen att bosätta sig i regioner där 

tjänsteutbudet är brett inklusive ett stort urval av butiker. Om fler butiker kommer till regionen 

leder det till att fler människor vill bosätta sig i regionen vilket i sin tur ökar regionens 

attraktivitet att etablera fler butiker där. Denna utveckling är av samma karaktär som den 

kumulativa process som redan beskrivits ovan.38  

 

Mekanismer som driver fram den dynamiska klusterbildningen kan skifta i karaktär. En 

näringsgeografisk specialisering kan uppstå genom att en region är hemort för ett stort företag 

med stora interna skalfördelar, vilket innebär att ett företags styckkostnader faller när 

produktionsvolymen ökar. Eller så kan det uppstå genom att många företag inom samma 

                                                        
35 VINNOVA, hämtat 2006-05-12 
36 Karlsson (2000), sida 4ff 
37 Ibid. kap 3 
38 Ibid. 
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bransch är samlokaliserade i regionen och på så sätt bildar ett kluster. En specialisering av detta 

slag innebär att en näringsgren har en oproportionerligt stor andel sysselsatta i regionen.39  

 

Fördelarna med klusterbildning uppstår genom den redan beskrivna kumulativa processen. 

Dessa brukar delas upp mellan pekunjära och teknologiska externaliteter. Pekunjära externaliteter 

uppstår när det råder kopplingar mellan marknadsstorlek och företagens kostnader. Det enskilda 

företagets lönsamhet är beroende av hur många andra relaterade företag som är etablerade i 

samma region, med andra ord kommer en nyetablering av företag ha en positiv effekt på 

lönsamheten i redan existerande företag. Teknologiska externaliteter står däremot inte i relation 

till markanden utan skapas via direkta kopplingar mellan företag som påverkar kostnaderna 

och/eller intäkterna för gruppen av företag. Det kan ske i form av kunskaper som överförs till 

andra företag som kan nyttja dessa utan kostnad. 40     

 

Syftet med Krugmans studier är först och främst att bidra till en bättre förståelse av dels 

mekanismerna bakom klusterbildning, dels vilka samband som råder mellan olika slags 

handelshinder och graden av ekonomisk-geografisk koncentration av olika typer av ekonomiska 

aktiviteter.  Begreppet kluster etablerades dock av en annan man, Michael Porter. Nedan 

kommer hans teoribildning att presenteras.       

 

2.4.3 Kluster enligt Michael Porter 

Begreppet kluster etablerades genom en studie av olika länders internationella konkurrenskraft 

genomförd av Michael Porter. Porter belyser i sin studie branscher som via 

kundleverantörsrelationer eller gemensam teknologianvändning relaterar till varandra och 

därmed förstärker varandras utveckling.41 Porters kluster har haft en central roll i den regionala 

och näringspolitiska diskussionen i Norden under senare år.42 

 

Ett kluster består, enligt Porter, av företag verksamma inom ett antal relaterade branscher. Det är 

utifrån de företag som producerar de färdiga huvudprodukterna (primary goods) som ett Kluster 

identifieras, men det omfattar även de branscher som producerar viktiga inputs och som köper 

de färdiga produkterna. Den såkallade diamantmodellen som illustreras nedan kan kopplas 

samman med klusterbegreppet. Denna modell säger att fyra relaterade faktorer påverkar graden 

av dynamik och innovationskraft i ett kluster.43    

                                                        
39 Karlsson (2000), kap 4 
40 Ibid. 
41 Porter (1998) 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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Figur 2.6 Porters ”diamantmodell”  
 

 

 

 

 

 

Källa: Porter (1998), bearbetad av Maskell (2001), sida 17 

 

Diamantmodellen växte fram ur analysen av nationellt baserade industriella kluster men 

begränsas inte enbart till denna nivå. Modellen har efterhand använts i analyser av industriell 

dynamik och konkurrenskraft dels inom ”stora regioner”, det vill säga grupper av länder, och 

dels inom ”små regioner” såsom landsdelar eller enskilda stadsregioner.44  

 

 Idag har alla utvecklade länder väl utbyggda transport- och kommunikationssystem och en 

utbildad arbetskraft, vilket gör att generella produktionsfaktorer inte längre innehar sin roll som 

källan till uthållig konkurrenskraft. Istället är det produktionsfaktorfördelar som kommer ur mer 

specialiserade kunskaper och färdigheter tillsammans med teknologisk ”know-how” och 

infrastruktur som är anpassad till specifika industrier som är avgörande. De är unika och svåra att 

kopiera på andra platser och ger därför konkurrensfördelar. Produktionsfaktorer av detta slag har 

sällan sitt ursprung i naturen utan skapas via en historisk process mellan företag och institutioner.  

Att det är den resursrikaste omgivningen som automatiskt genererar de mest konkurrenskraftiga 

företagen är inte heller givet, det kan till och med vara tvärtom hävdar Porter. Brister i tillgången 

till produktionsfaktorer, exempelvis höga arbetskraftskostnader, höga energikostnader eller brist 

på råvaror, kan bidra till att företag tvingas till innovationer som på längre sikt ger stärkt 

konkurrenskraft. En alltför stor tillgång till produktionsfaktorer kan i själva verket leda till att de 

utnyttjas på ett ineffektivt sätt,45 vilket borde gynna små och medelstora regioner.  

 

Efterfrågeförhållanden är den andra faktorn som enligt diamantmodellen bestämmer ett lands 

eller regions konkurrenskraft. Det traditionella synsättet menar att den lokala marknadens storlek 

är viktig för företags konkurrensförmåga. Porter däremot menar att det inte i första hand är 

storleken utan snarare den lokala efterfrågans kvalitet och sofistikeringsgrad som är av betydelse, 

med andra ord har de företag vars lokala kunder ställer hårda och utmanande krav störst chans 

                                                        
44 Porter (1994), sida 35 
45 Porter (1998) 
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att nå internationell konkurrenskraft. En sofistikerad kund formulerar stränga krav för de varor 

och tjänster den vill köpa. Att företag möter sådana krav redan på hemmamarknaden tvingar 

dem till att ständigt förbättra sina produkter.46 Porter utvidgar här möjligheterna för de regioner 

som inte har en stor befolkning att skapa gynnsamma förhållanden. Sofistikeringsgraden kan 

tänkas vara beroende av utbildningsnivån och informationsflödet i regionen.    

 

Den tredje bestämningsfaktorn belyser närvaron av relaterade eller understödjande företag i den 

lokala miljön. Det handlar inte om närheten till leverantörer utan att sofistikerade leverantörer i 

den lokala miljön, liksom kunder, kan bidra till innovationer genom utvecklandet av täta 

kundleverantörsrelationer. Nära lokaliserade företag, kunder och leverantörer inom relaterad 

teknologier kan genom varandra dra nytta av ett snabbare informationsflöde, genensamt 

utvecklingsarbete och utvecklingstryck.47    

 

Den fjärde och sista faktorn behandlar strategi, struktur och rivalitet. Denna faktor har ett 

liknade sätt att inverka på konkurrenskraften som relaterade branscher och efterfrågeförhållande. 

Lokala konkurrenter inom samma eller relaterade branscher tenderar att stimulera varandra till 

utveckling. Denna stimulans till utveckling sker dels genom att lokal rivalitet skapar en 

känslomässig dimension som i sin tur ger extra ansträngningar, dels genom att information och 

kunskaper har en tendens att spridas bland företagen i den lokala miljön oavsett företagen är 

bittra konkurrenter eller ej.48  

 

Att makromiljön i ett land är lika för samtliga regioner medan de industriella klustren skiljer sig åt 

bland annat i grad av utveckling och internationell konkurrensförmåga är en slutsats som går att 

dra utifrån Porters diamantmodell. Därför är det intressant att studera kraften i modellens fyra 

faktorer, ju mer kraft och samspel desto större blir omvandlingstrycket och utvecklingskraften.49 

 

Ett kluster skapar enligt Porter innovationer, vilket kan ses som drivkraften bakom ekonomisk 

utveckling. Därför är det intressant att studera det fenomen som ofta kopplats samman med 

kluster men kallas för innovationssystem. 

2.4.4 Innovationssystem i regioner 

Geografisk närhet och täthet har genom erfarenhet och forskning visat sig kunna generera stor 

innovationsförmåga. Detta under förutsättningarna att de olika regionernas unika profil- och 

kompetensområden utnyttjas effektivt. Effektiva innovationssystem och tillväxt i Sveriges 

                                                        
46 Porter (1998) 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Maskell (2001) sida 18 
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regioner är avgörande för den samlade tillväxten i landet.  Länge har OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) arbetat med att klargöra hur en konkurrenskraftig 

kunskapsbaserad ekonomi skapas. Från detta arbete har tre lärdomar kunnat skönjas. Den första 

är att det inte räcker med ny kunskap som uppkommer genom forskning, utan kunskapen måste 

omsättas till innovationer som i sin tur leder framtill nya eller förbättrade produkter, tjänster och 

processer som det finns ett behov av. Den andra lärdomen är att kunskapsproduktionen måste 

kopplas samman med efterfrågan på kunskap Den tredje och sista lärdomen handlar om att de 

allra flesta innovationer skapas i samspel mellan de organisationer, privata och offentliga, som 

står för produktionen, spridningen och användningen av den nya tekniken och kunskapen, i så 

kallade innovationssystem. Denna tredje lärdom ställer höga krav på ett gott samspel mellan 

aktörer inom företagande, forskning och politik, de så kallade Triple Helix.50 Detta treparts 

samarbete kan illustreras som i figuren nedan. 

Figur 2.7 Trepartssamarbete – Triple Helix 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län(2003)  

 

Denna begreppsmodell förklarar samspelet mellan de tre parterna. Modellen är öppen på ett 

sådant vis att den inte ger någon tydlig vägledning för vad som krävs för att få till stånd ett 

resultatgivande samspel mellan dem, vilket ger stora möjligheter till olika typer av samverkan.51 

 

VINNOVA, verket för innovationssystem, verkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft 

gentemot omvärlden. De arbetar med att utveckla innovationssystem i flera olika dimensioner, 

på nationell, sektoriell och regional nivå. De olika innovationssystemen på de olika nivåerna 

interagerar med varandra, som visas i figuren nedan.52 

                                                        
50 VINNOVA (2001)  
51 Länsstyrelsen i Kronobergs län(2003), sida 54 
52 VINNOVA 2006-05-12 
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Figur 2.8 Interaktionen mellan Sveriges innovationssystem, nationellt, sektoriellt och 
regionalt  
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Interaktionen mellan de olika dimensionerna är som allra starkast när det gäller forsknings- och 

innovationsmiljöer. För att utveckla ett effektivt innovationssystem med geografisk fokus måste 

insatserna utgå från de regionala förutsättningarna och identifiera möjligheter, hinder och brister.  

Funktionella regioner blir i detta sammanhang ett naturligt begrepp eftersom regionens 

omfattning beror på vilket område som studeras.53  

 

Det finns två olika modeller för innovationsprocessen som brukar diskuteras, den linjära och den 

interaktiva. Den linjära modellen har under senare tid utsatts för kritik främst för att den har sett 

FoU och produktion som två åtskiljda aktiviteter. Ett typiskt exempel enligt den linjära modellen 

är att FoU lokaliserar sig till industriländernas centrala regioner i närheten av universitet och 

andra FoU-institutioner medan produktionen sker i perifera regioner eller i länder med låga 

arbetskraftskostnader. Produktionen styrs centralt och möjligheten till lokal kunskapsutveckling 

är minimal. Den linjära innovationsmodellen ger bilden av att ökad FoU leder till motsvarande 

ökning av innovationer. Ur all kritik som riktats mot modellen har ett nytt alternativ, en icke-

linjär modell utvecklats, vilken utgår från att utvecklingen av innovationer sker genom ett 

interaktivt lärande mellan olika aktörer. Denna teoretiska ansats ger innovationsprocessen en 

betydligt större geografisk spridning.  Modellen ser på hur alla delar i ett företag deltar i 

innovationsprocessen och inkluderar även samarbete mellan företag. En kontinuerlig förnyelse 

av produkter och processer kräver nära samarbete mellan alla anställda och är svåra att 

genomföra av en central FoU-avdelning.  Genom att innovationsprocessen sker i nära samarbete 

med kunder får även småföretag en roll i processen. Det finns enligt denna modell både en 

teknisk och social del i processen som kräver ett långvarigt samarbete mellan personer inom 

olika verksamheter. Dessutom är innovationer och teknisk utveckling en funktion av lokala 

institutioner och av olika näringsmiljöers bestämda kunskap och sedvana. Som en följd av detta 
                                                        
53 VINNOVA, hämtat 2006-05-12 

Källa: VINNOVA (2001), samt egen bearbetning 

SEKTOR A 

 
SEKTOR B 

SEKTOR C 

 

 
REGION  

I 

 

 

 

REGION 

II 

 

 

 

REGION 

III 

NATIONELLT INNOVATIONSSYSTEM 



28  

uppstår bestämda regionala banor för utvecklingen av innovationer. Hur dessa banor ser ut beror 

i sin tur på respektive regions historia vilket förklarar skillnaderna i olika regioners banor. När 

dessa banor leder in produktionen på specifika produkter med god konkurrenskraft stärks hela 

regionens konkurrenskraft. Det finns dock samtidigt en risk att komma in på fel bana och låsas 

fast och därmed skapa stagnation eller till och med tillbakagång.54  

 

Regionala innovationssystem kan vara av två olika slag, antingen regionaliserade nationella 

innovationssystem eller ett innovationssystem som är territoriellt integrerat och förankrat.  Det 

första slaget av regionala innovationssystem är delar av den institutionella nationella 

infrastrukturen. Dessa regionala innovationssystem är därmed funktionellt integrerade i det 

nationella innovationssystemet och i och med att överföring och kommersialisering av 

forskningsresultatet är målet kan detta system sammankopplas med den linjära 

innovationsmodellen. Exempel på ett regionaliserat nationellt innovationssystem är 

forskningsparker och offentliga FoU-organ.  

 

Den andra typen av regionalt innovationssystem baseras på den interaktiva innovationsmodellen. 

I ett sådant system är det ett nätverk av små och medelstora företag i industriella miljöer som är 

de centrala elementen. Företagen i systemet får sina konkurrensfördelar genom lokala 

lärandeprocesser. Kraven på innovationssystemen skiljer sig åt mellan olika typer av företag i en 

region. Eftersom filialer och underleverantörer till företag samt stora lokalt ägda företag agerar 

utanför regionens gränser kopplas de ofta samman till nationella och/eller internationella 

innovationssystem. Det är därför de lokalt ägda små och medelstora företagen och deras 

underleverantörer i det lokala produktionssystemet som får störst nytta av ett regionalt förankrat 

innovationssystem. Tillskillnad från de övriga innovationssystemen baseras de regionalt 

förankrade inte på formell FoU och det linjära synsättet på hur innovationer skapas. Grunden är 

istället innovationer som förs fram genom ”learning by doing” och ”learning by using”. 

Kunskapen som alstras är svår att tolka för utomstående företag. Denna lärandeprocess skapar 

fortlöpande innovationer som sker i mindre steg. Utöver detta så baseras lärandet i ett regionalt 

förankrat innovationssystem på lokalt kodad kunskap istället för kodad universell kunskap, vilket 

innebär en mera kvalificerad form av lärande, ”learning by interacting”.  Ett exempel på hur detta 

är möjligt är samarbetet mellan producent och nyttjare av produkten ifråga. Genom detta kan 

även radikala innovationer åstadkommas vid sidan av de mindre och stegvisa. Dessutom bygger 

lokalt kodad kunskap på så kallade ”traded interdependencies”, det vill säga konventioner, 

relationer, formella och informella institutioner. Med andra ord faktorer av social och kulturell 

karaktär.55   

                                                        
54 Berglund, Holmberg (2000) 
55 Ibid. 
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VINNOVA har i sitt arbete med innovationssystem på regional nivå kunnat identifiera ett antal 

nyckelfaktorer för en framgångsrik utveckling av en region:56 

 

• Ett starkt Triple Helix- ledarskap som främjar förnyelse 

• En delad vision/strategisk idé om det identifierade tillväxtområdet 

• En funktionell region definierad utifrån det valda tillväxtområdet snarare än administrativa 

gränser 

• Utvecklandet av starka forskarmiljöer och ett gott innovationsklimat 

• Behovsmotiverad forskning som stöder det identifierade tillväxtområdet 

• Resurser och strategier för ömsesidigt lärande 

• Kunskap i affärs- och utvecklingslogik inom det specifika området 

• Stort engagemang och långtgående åtagande från företagens sida   

 

Nätverk, kluster och innovationssystem kan med detta sagt ses som olika fenomen som både 

förutsätter varandra samt samverkar med varandra. Ett regionalt innovationssystem kräver ett 

lokalt förankrat kluster alternativt nätverk som innehåller ett gynnsamt innovationsklimat. Ett 

innovationssystem kräver kunskap och kunskap kräver en tillgång till utbildning. Vad 

etablerandet av ett lokalt utbildningscentra har för effekter i en region kommer därför att 

diskuteras nedan.   

 

2.5 Reg ional a e f f ekter  av  forskning  och utbi ldning  

En av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling i dagens samhälle sägs ofta forskning 

och utbildning vara. Beroende på om det är individer eller samhället som studeras skiljer sig 

utbildningens betydelse åt. För individer handlar det till största del om en investering som ska 

generera högre framtida inkomster. För samhället är däremot effekterna av utbildningen 

tvetydiga. Det finns de som hävdar att utbildning och forskning är främsta drivkraften för 

regional tillväxt och utveckling.57 Medan empiriska undersökningar visar på att högskolornas roll 

som regional tillväxtmotor är relativt begränsad och att en högskoleetablering inte är en garanti 

för en positiv regional utveckling. I den endogena tillväxtteorin spelar externa effekter av 

utbildning roll. Detta vilar på antagandet att en anställning av någon som genomgått en 

utbildning alternativt en etablering i närheten av utbildningscentra ger positiva spillovereffekter.58  

 

En högskolas attraktionskraft består främst av den högutbildade arbetskraft som finns på 

utbildningsorten. En vanlig slutsats är att kunskapssamhällets företag väljer lokaliseringsort 
                                                        
56 VINNOVA, hämtat 2006-05-12 
57 Persson (2005)  
58 Persson, Regnér (2005) 
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utifrån dess specifika arbetskraftsutbud. Dock visar empiriska undersökningar på att sambandet 

mellan universitet/högskola och nyföretagande inte är så självklart.59  

 

En kommun eller region välkomnar som regel alltid arbetstillfällen som finansieras utifrån. Det 

spelar inte någon större roll om arbetsgivaren är privat eller statlig. Sysselsättningseffekten av en 

högskola skiljer sig därför inte mycket från ett stålverk eller ett regemente. Dessa effekter sker 

både direkt, i form av nya arbetsstillfällen på högskolan, och indirekt genom studenternas och 

anställdas påverkan på lokala efterfrågan på bland annat handel, bostäder och barnomsorg. 

Eftersom studenterna i de allra flesta fall finansierar studier med hjälp av statliga studiemedel 

kommer konsumtionen som genereras via högskoleetablering utgöra ett extra externt tillskott till 

ekonomierna på högskoleorterna.60 Den ökade efterfrågan skapar en multiplikatoreffekt i den 

lokala ekonomin. Den ursprungliga uppgången i autonom efterfrågan ger en ökad produktion 

och ökade inkomster som i sin tur leder till ökad efterfrågan och så vidare.61    

                                                        
59 Westerlund (2004) 
60 Ibid. 
61 Fregert, Jonung (2005), sida 276 
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3 UTVIDGNING AV TEORIN   

I detta kapitel kommer teoridelen att utvecklas och diskuteras. Detta för att ge ett större djup i 

det teoretiska resonemanget som förts. Denna diskussion kommer sedan att ligga till grund för 

uppsatsens fortsatta analys.  

 

3.1 Til l växt s om enda mål  

Den endogena tillväxtteorin är användbar för en region som vill skapa och förbättra sina 

förutsättningar för ekonomisk utveckling, men något som borde diskuteras är huruvida tillväxt är 

det mål som en region bör ha. En tillväxtökning kräver en produktivitetsökning vilken bedöms 

vara möjlig genom FoU men då framförallt inom industrisektorn. En produktivitetsökning inom 

tjänstesektorn är däremot begränsad.62 Regioner som vill ge sin befolkning en vård, skola och 

omsorg av god kvalitet bör därför vara försiktig med att bara fokusera på tillväxt. En region bör 

därmed inte enbart inrikta sig på en ökad tillväxt utan även se till att hålla en god kvalitet på de 

offentliga tjänsterna.  

 

3.2 Lokal is erings faktore r   

Den teori som lyfts fram förutsätter en stor befolkning för att kunna tillhandahålla ett 

differentierat tjänsteutbud. Detta skapar problem för små och medelstora regioner som inte har 

en tillräckligt stor befolkning för att kunna erbjuda samma utbud av företags- och 

hushållstjänster som större regioner och storstäder. Det finns emellertid andra faktorer som kan 

tänkas påverka lokaliseringen av hushåll och företag. De hushåll som prioriterar ett stort och 

differentierat utbud av hushållstjänster väljer troligtvis att bosätta sig i de större regionerna eller 

storstäderna. Det kan dock finnas de hushåll som värderar saker som gemenskap, samhörighet 

och möjligheten till att påverka. Dessa egenskaper kan vara lättare att finna i mindre 

regioncentra, vilket gör att de hushåll som prioriterar detta väljer att lokalisera sig till små eller 

medelstora regioner. För att locka företagen till de mindre regionerna som har ett begränsat 

utbud av företagstjänster finns en möjlighet till specialisering som skulle innebära en 

koncentration av en eller ett fåtal näringsgrenar i regionen. Lokalt förankrade kluster och 

innovationssystem ökar konkurrenskraften och kan således fungera som en attraktionskraft för 

utomstående företag att etablera sig eller få redan befintliga företag att expandera i regionen.  En 

koncentration innebär dock på samma gång att regionen blir beroende av att det går bra för de 

fåtal näringsgrenar som finns, vilket gör dessa regioner sårbara. En koncentration innebär även 

                                                        
62 Jansson (2005) 
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en ökad konkurrens för företagen inom samma eller liknande branscher. Porter nämner det 

enbart som positivt för produktionsförhållandena. Det skulle emellertid vara möjligt att en stark 

konkurrens i vissa fall kan skrämma iväg företag från att etablera sig i regionen. De anser helt 

enkelt att de har större möjligheter i någon annan region där konkurrensen inte är lika stor.   

 

3.3 Det  s jälv förs tärkande utve ckl ings förloppet 

För att starta en självförstärkande ekonomisk utveckling krävs att nya företag etablerar sig i 

regionen alternativt att de redan existerande expanderar. För att företagen ska vilja etablera sig 

krävs det samtidigt att även hushållen vill det. Hushållen eller rättare sagt arbetskraften fungerar 

därför som en attraktionskälla för företagen medan företagen i sig attraherar hushållen. Detta 

resonemang utgör kärnan i det självförstärkande förloppet. För en regions utveckling blir det 

därför avgörande huruvida den lyckas att locka till sig hushåll och företag till regionen. För små 

och medelstora regioner är det största utmaningen egentligen att först och främst behålla de 

hushåll och företag som redan finns. En negativ befolkningsutveckling kan på lång sikt leda till 

att företag väljer att lämna regionen. De små och medelstora regionerna måste således arbeta 

aktivt med att förbättra sin attraktionskraft med hjälp av de ovan nämnda lokaliseringsfaktorerna.  

 

3.4 Til l gången t i l l  välutbi ldad arbe tskraf t  

Mindre regioncentra som inte har tillgång till ett universitet eller en högskola och därtill har 

svårigheter att locka till sig färdigutbildade studenter står inför långsiktiga problem. För att skapa 

de kluster och innovationssystem som diskuterats ovan krävs en kompetent och välutbildad 

arbetskraft som matchar näringslivets behov. För mindre regioner kan detta bli problematiskt. 

Liksom för tjänsteutbudet finns inte befolkningsunderlaget för att starta en helt ny högskola. 

Möjligheten finns dock att utnyttja de näringsgrenar som hittas i regionen och starta upp en 

lokalt förankrad högre utbildning som är behovsmotiverad. I och med att den är lokalt förankrad 

undviker en sådan utbildningssatsning att enbart resulterar i en ”fabrik som tillverkar studenter” 

till andra regioner. Tillgången på välutbildad arbetskraft skulle i och med en satsning på ett 

utbildningscentra öka. Det är dock inte enkelt att på förhand veta vilken slags utbildning som det 

ska investeras i. De behov som i efterförhand känts så självklara är inte alltid lätta att urskilja. En 

mindre region har inte alltid möjligheten att sprida sina risker utan måste satsa allt på ett kort 

vilket är riskabelt för den ekonomiska utvecklingen. För dessa regioner är det väsentligt att kunna 

identifiera rätt sorts behov på förhand. Ett billigare och därmed mindre riskfyllt alternativ för att 

lösa bristen på välutbildad arbetskraft är att lösa problemet med att locka till sig arbetskraften 

utifrån. Detta alternativ kan förenas med regionens arbeta att locka till sig hushåll. I detta fall 

handlar det om att locka till sig de hushåll vars medlemmar är välutbildade.  
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3.5 Den nati one l la n ivån  

I takt med att regionernas roll har vuxit har också deras påverkan på den nationella ekonomin 

blivit allt mer synlig. Den totala ekonomiska tillväxten i Sverige är summan av tillväxten i varje 

region. Det blir därför viktigt att varje region på bästa sätt tar hand om de förutsättningar som 

finns i respektive region. De regioner som inte gör detta hamnar snabbt efter i den ekonomiska 

utvecklingen. En förändring i det regionala utvecklingsmönstret ger således effekter även på 

nationell nivå. Om den ekonomiska utvecklingen enbart studeras ur ett nationellt perspektiv kan 

regionernas försök till att locka till sig företag och hushåll ses som ett nollsummespel på nationell 

nivå. Detta skulle innebära att det inte är lönsamt för nationen att varje region aktivt arbetar för 

att locka till sig företag, institutioner, organisationer och hushåll. Denna syn är dock svår att ha 

när allt fler uppgifter skjuts över från central nivå till kommuner och län på den regionala nivån. 

Ur ett regionalt perspektiv bör aktörerna se till att maximera regionens utvecklingsmöjligheter 

utan att ta hänsyn till den nationella nivån.      
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4 LJUNGBYREGIONEN 

I detta beskrivande kapitel kommer Ljungbyregionen att presenteras både i siffror och i ord. 

Först beskrivs den ekonomiska utvecklingen i regionen, därefter lyfts de faktorer som i 

uppsatsen antas påverka denna utveckling fram.   

 

Tillsammans med Markaryd kommun bildar Ljungby kommun en funktionell analysregion, en så 

kallad FA-region. Ljungby och Markaryd kommun är två av åtta kommuner i Kronobergslän. 

Efter Växjö Kommun är Ljungby den största kommunen i länet med sina dryga 27 000 

invånare.63 Markaryd kommun med sina dryga 9 500 är en av de mindre kommunerna i länet. 

Ljungby/Markaryd är belägen i västra delen av länet och ingår i Entreprenörsregionen. Enligt 

Nuteks indelning så tillhör Ljungby/Markaryd regionfamiljen ”mindre regioncentra”.64 

Ljungby/Markaryd regionen kommer för enkelhetens skull att hädanefter benämnas 

Ljungbyregionen i uppsatsen.  

 

Ljungbyregionen är en utpräglad industriregion. Ett flertal framgångsrika större företag, främst 

inom verkstadsindustri, bidrar till en stor andel av sysselsättningen. Trots en god arbetsmarknad 

och närheten till trafikleden E4 har regionen svårigheter att attrahera människor att bosätta sig, 

vilket gäller framförallt Markaryds kommun som under en lång tid haft en negativ 

befolkningsutveckling.65   

 

4.1 Reg ion famil j e r 

Nuteks indelning av regionfamiljer baseras på utvecklingsförutsättningar i varje region. I Sverige 

finns det 72 FA-regioner som är indelade i fem regionfamiljer: storstadsregioner, större 

regioncentra, mindre regioncentra, små regioner dominerande av privat sysselsättning och små 

regioner dominerande av offentlig sysselsättning.66 Denna kategorisering ersätter den tidigare 

indelningen av lokala arbetsmarknadsregioner, så kallade LA-regioner.67  

 

Faktorer som vägdes samman och viktades vid gruppindelningen av FA regioner var följande: 

• Storlek på befolkningen i åldern 20-64 år – vikt 40 procent 

• Andel av befolkningen 20-64 år med eftergymnasialutbildning – vikt 30 procent 

                                                        
63 Länsstyrelsen Kronobergslän (2005)  
64 Nutek, hämtat 2006-05-07 
65 Länsstyrelsen Kronobergslän (2003) 
66 Nutek, hämtat 2006-05-07 
67 Karlsson (2001) 
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• Antal företagare per invånare 20-64 år – vikt 10 procent   

• Genomsnittligt antal arbetstillfällen som kan nås inom 45 minuter – vikt 10 procent 

• Andel av befolkningen som bor i tätorter med mer är 5000 invånare – vikt 10 procent 

 

För att analysera det ekonomiska läget 2005 har Nutek delat in de olika regionfamiljerna i tre 

grupper. De regioner som ingår i grupp ett sägs utgöra Sveriges främsta utvecklingsnoder och är 

därmed av stor betydelse för den framtida tillväxten i Sverige. Det är framförallt 

storstadsregioner och större regioncentra som tillhör denna grupp men det finns två utstickare 

Ljungby och Ludvika som sett från 2004 har tillkommit denna främsta tillväxtstarka grupp. 

Dessa två regioner har utifrån sina strukturella förutsättningar överpresterat och utgör därför ett 

bra exempel på regioner som på ett bra sätt lyckats ta till vara på sina förutsättningar.68  

 

4.2 Den ekonomiska utve ckl ingen i  Ljungbyreg i onen  

Bra indikatorer på den ekonomiska utvecklingen i en region är bruttoregionprodukten (BRP) och 

sysselsättning. Eftersom siffror om BRP utveckling kommer relativt sent behövs det emellertid 

andra indikatorer för den regionala utvecklingen på kortare sikt, ett alternativ är att titta på 

lönesummorna i en region. 

4.2.1 Bruttoregionprodukten (BRP) 

Bruttoregionprodukten (BRP) summerar värdet av alla varor och tjänster som produceras i en 

region. Det mäter förädlingsvärdet i form av löner och driftsöverskott på arbetsställenivå. Enligt 

en generell princip fördelas BRP till den region där arbetsplatsen finns, vilket gör att ett företag 

som finns i flera regioner generar ett värde för varje arbetsställe.69 För att BRP ska visa på den 

verkliga förändringen i den totala produktionen av varor och tjänster bör den fördelas per capita 

eller per sysselsatt. En fördelning av BRP per sysselsatt ger ett mått på produktiviteten i en 

region. Genom en fördelning av BRP per capita kan eventuella problem med pendlingseffekter 

uppstå framförallt i regioner som har en hög utpendling. Dessa regioner får vid en sådan 

fördelning låga BRP värden eftersom produktionen sker i någon annan kommun.70 

Ljungbyregionen som helhet har en balans mellan in och utpendlingen och en fördelning per 

capita blir i detta fall inte missvisande.71  För att kunna värdera BRP utvecklingen presenteras 

Ljungbyregionen tillsammans med länet och riket i diagrammet nedan. 

                                                        
68 Nutek (2006) 
69 Nutek hämtat 2006-05-07  
70 Nutek (2004) 
71 Länsstyrelsen (2003)  
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Diagram 4.1 Bruttoregionproduktens utveckling 1999-2003 per capita (Indexerade 
värden)  
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*BRP för riket har räknats på BNP till löpande priser 
Källa: E-post: Karlsson, 2006-05-11, 2006-05-15 samt SCB 
 

Ljungbyregionens BRP utveckling har sett från diagrammet hållit en jämn takt med länet och 

riket mellan åren 1997 och 1999. Från år 2000 har Ljungbyregionen legat över den utveckling 

som skett på både läns och riks nivå, men 2003 skedde dock en kraftig nedgång. Denna nedgång 

är lokaliserad till maskinindustrin i Ljungby kommun vars förädlingsvärde minskade med 500 

miljoner år 2003. Minskningen i förädlingsvärdet beror i sin tur på eventuella förändringar i 

redovisningsmetoder hos de berörda företagen.72 Det finns inga siffror för BRP utvecklingen för 

senare år än 2003 men Ljungbyregionen har placerats bland Sveriges tillväxtregioner och andra 

indikatorer pekar på en positiv utveckling, vilket gör att det går att konstatera att utvecklingen 

vänt uppåt igen efter 2003 års nedgång.      

 

Tillväxten i näringslivet ger direkt genomslag i övriga samhället. Basen för en god kommunal 

service utgörs av företagen och arbetsställena som generar tillväxt. Den tillväxt som har skett 

under 2005 märks i Ljungbyregionen inom framförallt fyra områden: god arbetsmarknad, kraftig 

byggboom, ökande befolkning samt nya utbildningar.73 

4.2.2 Sysselsättning 

Det nya fenomenet med tillväxt som inte generera nya jobb, en så kallad jobless growth, har under 

senare år blivit ett allt vanligare fenomen.74 Ljungbyregionen som präglas av en stor andel 

sysselsatta inom tillverkningsindustrin utsätts för problem vid en strukturomvandling från ett 

                                                        
72 Samtal: Karlsson 2006-06-09 
73 Ljungby kommun (2005) 
74 Ekonomifakta, hämtat 2006-05-26 
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produktionssamhälle till ett tjänstesamhälle.75 Detta gör det intressant att studera 

sysselsättningsutvecklingen i regionen. Denna utveckling utgör också en viktig delkomponent i 

BRP utvecklingen. Eftersom det är den sysselsatta dagbefolkningen som ger en bild av hur 

regionens sysselsättning utvecklas är det också den som är intressant i regionalekonomiska 

sammanhang. Den sysselsatta dagbefolkningen inkluderar inpendlare till regionen men 

exkluderar utpendlarna.76 I diagrammet nedan presenteras denna utveckling för Ljungbyregionen, 

länet och riket.  

Diagram 4.2 Sysselsättningsutveckling 1999-2003 (Indexerade värden)  
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1990-talets djupa lågkonjunktur har satt stora spår i regionen. Ljungbyregionen tappade flest 

arbetsställen av länets tre FA regioner.77 Sammantaget har sysselsättningen i Ljungbyregionen 

legat under den utveckling som har skett på läns och riksnivå, vilket hänger samman med att 

tillverkningsindustrin står för en stor andel av sysselsättningen i regionen. Detta innebär i sin tur 

att återhämtningen tappat fart eftersom sysselsättningsökningen de senaste åren till stor del har 

skett inom tjänstesektorn.78 Denna utveckling gör Ljungbyregionen till en sårbar region. 

 

Bearbetningen av sysselsättningsdata har från och med årgång 2004 förändrats, därför redovisas 

inte detta år i diagrammet ovan. För att göra statistiken från år 2004 jämförbar med tidigare år 

har sysselsättningen beräknas både enligt ny och enligt gammal metod år 2003. Sett från den nya 

metoden har Ljungbyregionen totalt 18 115 personer sysselsatta år 2003, vilket ha ökat till 18 339 

år 2004. Den nya metod räknar även underskottsföretagarna som sysselsatta. Tidigare har 

företagare som deklarerat ett underskott av förvärvskällan inte klassificerats som företagare och 

                                                        
75Länsstyrelsen (2003) 
76 SCB (2005) 
77 Länsstyrelsen (2003) 
78 Ibid. 

Källa: SCB, sysselsättningsstatistik, hämtat 2006-05-24 
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därmed inte heller som sysselsatt. Denna metodförändring höjde under 2003 sysselsättningsnivån 

bland företagarna med cirka 35 000.79   

 

I Sverige har antalet sysselsatta sett från år 1989 fram till år 2003 minskat med hela nio procent. 

Detta kan framförallt förklaras med övergången från ett produktionssamhälle till ett 

tjänstesamhälle. Industrins bidrag till sysselsättningen har blivit allt mindre. Den tillväxt som sker 

i tillverkningsindustrin omsätts framförallt i kapital som därmed ersätter personal.80 För 

Ljungbyregionen som har en stor andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin blir den långsiktiga 

sysselsättningsutvecklingen beroende av att nya näringsgrenar expanderar. Den strukturella 

förändringen som sker i näringslivet förutsätter i sin tur att denna expansion sker i tjänstesektorn.   

4.2.3 Lönesummor 

Genom att BRP kan beräknas på summan av företagens driftsöverskott och lönesumman kan 

också lönesummor fungera som en indikator på den ekonomiska utvecklingen. När lönesumman 

fördelas till den region där personerna arbetar så bör de samvariera ganska väl med BRP.81 

Nedan presenteras utvecklingen av lönesummor i Ljungbyregionen och länet.     

Diagram 4.3 Utvecklingen av lönesummor i Ljungbyregionen och Kronobergslän 1996-
2004 (Indexerade värden) 
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Källa : E-post: Karlsson, 2006-05-11 

 

Utvecklingen av lönesummor i Ljungbyregionen har sett från år 1996 varit positiv. Enligt 

diagrammet har utvecklingen ökat i snabbare takt sedan år 2000. Utvecklingen har i stort sett 

utvecklats i samma takt som på länsnivå. 

  
                                                        
79 SCB(2006) 
80 Nutek (2006) 
81 SCB (2005) 
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Detta utvecklingsmönster kan jämföras med det som visas över BRP utvecklingen. 

Lönesummorna har utvecklats i en jämnare takt än BRP och den tydliga nedgång som skedde i 

BRP år 2003 syns inte här. Diagrammet bekräftar uttalandet i Nuteks årsrapport 2006 om att 

Ljungby är en tillväxtregion.  

 

Genom att redovisa för utvecklingen av BRP, sysselsättning och lönesummor i Ljungbyregionen 

har det getts en bild över hur den ekonomiska utvecklingen ser ut. Nedan presenteras de faktorer 

som antas påverka denna utveckling.  

 

4.3 Befolkningen och dess  s t ruktu r i  Ljungbyreg ionen 

Den regionala ekonomiska tillväxten i en region bör värdera en stor befolkning högt. En stor 

befolkning ger bland annat en stor hemmamarknad för de verksamma företagen i regionen, 

vilket i sin tur ger en stor variation av olika verksamheter. En stor variation ger ökade möjligheter 

för människor att hitta ett arbete som passar dess önskemål och kompetens. Den ekonomiska 

tillväxten är beroende av samhällets demografi och befolkningsstrukturen är basen på vilken 

samhällsstrukturen byggs upp.82  

 

Ljungbyregionen och då framförallt Markaryd kommun har minskat i antal invånare sett från år 

1990 fram till år 2005. Ljungby kommun har lyckats vända denna negativa trend och ökade 

antalet invånare mellan åren 2000 och 2005, men Markaryd fortsätter att minska vilket ger en 

negativ utveckling sett över hela regionen.83 Dessa trender går att urskilja i diagrammet över 

befolkningsutveckling nedan.  

Diagram 4.4 Befolkningsutveckling 1990-2005 (Indexerade värden) 

90

94

98

102

106

1990 1995 2000 2005

Länet 

Riket

Ljungbyregionen

 
 

                                                        
82 SCB (2005) 
83 SCB, hämtat 2006-05-12 

Källa: SCB, hämtat 2006-05-12, samt egna beräkningar 
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Mellan åren 1995 och 2000 sker den största procentuella nedgången av befolkningen i 

Ljungbyregionen, Ljungby kommun minskar med närmare två procent och Markaryd kommun 

med nästan åtta procent. På länsnivå sker under samma period en minskning runt två procent 

medan utvecklingen på riksnivå fortfarande är positiv, men väldigt låg.84   

 

För en region är det viktigt att inte minska i antal invånare. En minskning innebär minskat utbud 

av arbetskraft vilket i sin tur kan leda till att företagen väljer att omlokalisera sig. När 

befolkningen minskar sjunker också skatteinkomsterna i regionen vilket ger minskade resurser till 

den offentliga verksamheten. En region bör därför arbeta aktivt med att behålla samt locka till sig 

hushåll. Befolknings storleken i en region ökar när antalet nya personer i form av inflyttade och 

nyfödda är större än bortfallet av personer i form av avlidna och utflyttade.85   

4.3.1 In- och utflyttningar i Ljungbyregionen 

Ljungbyregionen har under perioden 1995-2004 haft en negativ genomsnittlig nettoutflyttning. 

Ljungby har haft ett stort problem med en mycket stark nettoutflyttning av ungdomar i 

åldersgruppen 19-24 år främst på grund av ungdomarnas vilja att skaffa sig en högre utbildning.1  

Tabell 4.1 In- och utflyttningar  
  2000   2005   Genomsnitt 

  över/underskott Över/underskott 1995-2004 

Ljungby 22  99  -36  

Markaryd -51  -28  -73  

Länet -27  230  -98  

Riket 12756   27111   18649   

Källa: SCB och Länsstyrelsen(2000)  

 

Ljungby kommun har under år 2000 och 2005 haft ett överskott av inflyttande medan Markaryd 

kommun fortsätter den negativa trenden med en nettoutflyttning. På länsnivå har trenden svängt 

rejält på dessa fem år och 2005 redovisades ett överskott på 230 personer jämfört med ett 

underskott på 27 personer år 2000. Enligt en undersökning som gjorts bland nyinflyttande 2004 

så uppgav de flesta jobbet som orsak till att de flyttat till Ljungbyregionen. Bland de nyinflyttade i 

Ljungby kommun under år 2005 är ett stort antal ungdomar som går en utbildning på 

högskolecentrum i Ljungby.86  

 

För den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är utflyttningen av ungdomar i Ljungby kommun 

ett stort problem. Barn och ungdomar utgör kostnader för en region i form av barnomsorg och 

                                                        
84 SCB, hämtat 2006-05-12, samt egna beräkningar 
85 Fregert, Jonung (2005), sida 170 
86 Ljungby kommun (2005) 
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utbildning. Om ungdomar väljer att lämna regionen när de uppnår arbetsför ålder går regionen 

miste om deras inkomstskatt som ses som betalningsmedel för tidigare och framtida offentliga 

tjänster. En annan del av problemet med nettoutflyttningen är bristen på arbetskraft som 

uppstår. Denna brist är inte enbart kopplad till ungdomar utan kan uppstå genom en total 

nettoutflyttning oavsett ålder. Nettoutflyttningen av ungdomar påverkar även ålderstrukturen i 

regionen genom att andelen yngre personer av befolkningen sjunker.  

4.3.2 Åldersstruktur 

Dagens befolkningsstruktur styr framtidens befolkningsutveckling. Åldersstrukturen i Sverige 

och i regionerna karaktäriseras av de stora årskullarna födda på 1940- 1960- och 1990-talen.87  

Medelåldern har mellan år 1998 och 2004 ökat i Ljungbyregionen.88 För en region som har ett 

ökat antal äldre stiger de offentliga utgifterna. Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre 

ligger i Ljungbyregionen nästan fyra procentenheter över resten av riket år 2004.  

Tabell 4.2 Åldersstruktur 2004 (%)  
  0-15 16-24 25-44 45-64 65- 

Ljungby 19,1% 9,8% 24,8% 26,6% 19,7% 

Markaryd 17,6% 10,2% 23,0% 27,4% 21,8% 

Länet 18,6% 11,6% 24,9% 26,2% 18,8% 

Riket 18,9% 10,8% 26,9% 26,1% 17,2% 

Källa: Länsstyrelsen (2005) 

 

Det är framförallt genom tre sätt som en åldrande befolkning kan påverka tillväxten i BRP per 

capita. Ett sätt är att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar om inte 

pensionsåldern skjuts fram. Ett annat är att produktiviteten påverkas av att 

åldersammansättningen ändras inom gruppen 16-64 år. Ett tredje går via ett minskat sparande, 

och som därmed minskar investeringskvoten, på grund av att en åldrande befolkning i större 

utsträckning lever på sina besparingar.89 Försörjningsbördan i Ljungbyregionen, det vill säga 

antalet personer i ej arbetsför ålder per person i arbetsför ålder, ökar i takt med den åldrande 

befolkningen.  

 

Befolkningsutvecklingen och befolkningens struktur är således av stor betydelse för en region. 

En negativ utveckling med en stor nettoutflyttning och en växande andel äldre ger stora effekter 

på den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten är även kopplad till befolkningens 

kunskaper vilket också gör utbildningsnivån i en region till en viktig faktor.     

 
                                                        
87 SCB (2005) 
88 SCB, folkmängd, hämtat 2006-05-14 
89 Fregert, Jonung (2005), sida 170 ff 



42  

4.4 Utb i ldningsnivå i  Ljungbyreg i onen 

En hög utbildningsnivå samt utbildningens inriktning är något som påverkar en regions tillväxt. 

När det gäller den ekonomiska tillväxten ses utbildningar med inriktning mot naturvetenskap, 

matematik, IT och teknik som extra viktiga eftersom det är inom dessa områden som 

innovationer skapas, vilket i sin tur leder till utveckling och produktivitetsökningar.90  

 

Ljungbyregionen har problem med att dra till sig högskoleutbildad arbetskraft. Svårigheterna 

med att attrahera välutbildad arbetskraft är ett stort hot för näringslivets fortsatta utveckling i 

regionen.91 För att se på hur utbildningsnivån har förändrats över tid presenteras nedan två 

tabeller för två olika tidpunkter, år 1999 samt år 2005. 

Tabell 4.3 Befolkningens utbildningsnivå 1999 i åldersgrupperna 25-64 (%)* 
  Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Eftergymnasial 

      mindre är 3 år 3 år och mer 

Ljungby 28% 52% 12% 7%   

Markaryd 38% 48% 8% 5%  

Länet 26% 49% 15% 10%  

Riket 23% 47% 15% 14%   

*För cirka 1 procent av befolkningen saknas uppgift om utbildning 
Källa: Länsstyrelsen (2000) 
 

I jämförelser med riksnivå ligger Ljungbyregionen efter när det gäller andelen av befolkningen 

som har eftergymnasialutbildning som är tre år eller längre. Att endast sju procent av 

befolkningen i Ljungby kommun år 1999 har en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer har 

en stor effekt på näringslivets möjligheter till att hitta kompetent personal. På lång sikt kan det 

innebära att företag väljer att lämna regionen. I Markaryd kommun är det endast tretton procent 

som år 1999 har en eftergymnasialutbildning, vilket är långt ifrån läns och riksnivå. 

Tabell 4.4 Befolkningens utbildningsnivå 2005 i åldersgrupperna 25-64 (%)* 
  Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Eftergymnasial 

      mindre är 3 år 3 år och mer 

Ljungby 19% 55% 13% 12%   

Markaryd 29% 54% 9% 8%  

Länet 19% 50% 14% 16%  

Riket 17% 48% 14% 20%   

*För cirka 1 procent av befolkningen saknas uppgift om utbildning 
Källa: SCB, utbildningsnivå, hämtat 2006-05-15 
 

                                                        
90 SCB (2005) 
91 Karlsson, Kjellgren (2000) 
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Mellan åren 1999 och 2005 har andelen av befolkningen som har en eftergymnasialutbildning på 

tre år eller mer stigit hela fem procentenheter i Ljungby kommun. För kommunen betyder det ett 

förbättrat klimat för näringslivet genom att det blir lättare för företagen att matcha sina behov av 

välutbildad arbetskraft. Trenden mot en allt lägre andel av befolkningen som enbart har en 

förgymnasialutbildning kan ses såväl i Ljungby kommun som på läns och riksnivå, däremot är 

denna grupp fortfarande förhållandevis stor i Markaryd kommun. 

 

Befolkningsutvecklingen och utbildningsnivån i en region har i uppsatsen lyfts fram som viktiga 

faktorer för näringslivets utvecklingsmöjligheter. Nedan följer en beskrivning av näringslivet i 

Ljungbyregionen.  

 

4.5 Närings l ive t och dess  s truktur  i  Ljungbyreg ionen 

En viktig faktor för regionens tillväxt och överlevnad på lång sikt är vilka slags verksamheter 

som bedrivs i regionen. En positiv tillväxt sker framförallt i de regioner som har en 

överrepresentation av branscher som är framgångsrika ur en ekonomisk och 

sysselsättningsmässig synvinkel och som även bedöms ha goda framtidsutsikter. Små och 

medelstora regioner som oftast är specialiserade inom ett fåtal näringsgrenar kan därför vara 

väldigt sårbara för en strukturomvandling.92  

 

Genom att redovisa sysselsättningen (förvärvsarbetande dagbefolkning) i Ljungbyregionen efter 

näringsgren tillsammans med sysselsättningen på läns och riksnivå ges en bra bild över vilka 

branscher som är överrepresenterade i regionen.  

 

                                                        
92 SCB (2005), sida 24 
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Tabell 4.5 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2004    

 Näringsgren  Ljungby Markaryd Länet  Riket 

                          Antal      %        Antal      %        Antal      %       Antal         % 

 

Jord- och skogsbruk 415      3,1 107        2,1 2433       2,8 77337        1,9  

Tillverkningsindustrin 5104    38,1 2060     41,2 21819     24,7 731 640   17,6 

Energi, vatten, avfall 86         0,6   13          0,3 469          0,5 31508        1,0 

Byggverksamhet  598       4,5 288        5,8 4490        5,1 239498      5,8 

Handel, kommunikationer  1627     12,2 768       15,4 16516     18,7 770646    18,5 

Finansinstitut, företagstjänster 655        4,9 431         8,6 8963       10,2 553411    13,3 

Utbildning och forskning 1325      9,9 415         8,3 9055       10,3 463181    11,0 

Vård och omsorg 2379     17,8 627       12,5 14683     16,6 682919    16,4 

Personl och kulturella tjänster 664        5,0 140         2,8 4585        5,2 300982      7,2 

Offentlig förvaltning 355        2,7 104         2,1 3294        3,7 237706      5,7 

Ospecificerat   177        1,3 48           1,0  1952        2,2 64921        1,6 

 

Total sysselsättning: 13338    100       5001       100 88214     100  4162497    100  

 

 

I Ljungbyregionen dominerar tillverkningsindustrin, vilken sysselsätter cirka 40 procent av den 

förvärvsarbetande dagbefolkningen. Jämfört med riket som helhet är det över 20 procentenheter 

mer. Med andra ord så sker det en koncentration av tillverkningsindustrin i regionen. Denna 

koncentration kan förklara tillväxten i regionen. Genom att de företag som finns inom 

tillverkningsindustrin har ökat i produktivitet samtidigt som dessa näringsgrenar har en god 

utveckling på marknaden. 

 

Genom att studera tabellen nedan över de största arbetsgivarna i regionen går det att urskilja att 

det är framförallt tillverkningen av tunga fordon som dominerar. De företag som tillverkar tunga 

maskiner och arbetsfordon sysselsätter i sin tur många andra leverantörer och tjänsteföretag i 

regionen. Ljungbyregionen har utvecklat ett kluster av dynamiska företag inom branschen tunga 

fordon genom en samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle.93  

                                                        
93 Tunga fordon, hämtat 2006-05-26 

Källa: E-post: Sunesson, 2006-05-04 
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Tabell. 4.6  De största arbetsgivarna 2000 och 2004 (200 anställda och däröver) 
Kommun/arbetsgivare Tillverkning/verksamhet Antal anställda i aktuell kommun och år 

LJUNGBY   År 2000 År 2004   

Ljungby kommun Kommunal verksamhet 2700 2275   

Landstinget Sjukvård  1100 1025   

Kalmar Industries Truckar  800 775   

Strålfors  Datatillbehör, blanketter mm 550 475   

Eletrolux-Wascator Tvättutrustning 500 525   

Bentone/Enertech AB Brännare, värmepumpar, pannor 350 325   

Tenneco Automotive Avgassystem till bilar 250 225   

Polytec Composites Fordonskomponeter 250 275   

Samhall kablage Kablage, strömförsörjningsaggregat 200 225   

Svetruck  Truckar  200 225   

MARKARYD       

Markaryds kommun Kommunal verksamhet 950 1125   

Nibe  Varmvattenberedare 550 775   

Munksjö Lagamill Returfiberbaserat papper 200            -   

Transcom AB Telemarketing - 275     

Källa: Länsstyrelsen (2000, 2005) 

 

Det har inte skett en allt för stor förändring gällande storleksordningen bland arbetsgivarna 

mellan de olika tidpunkterna, men majoriteten av arbetsställena har minskat i antal anställda från 

år 2000 till år 2004. Ljungby och Markaryds kommun är de största arbetsgivarna i regionen, 

därefter kommer lasarettet i Ljungby kommun. Inom tillverkningsindustrin finns andra stora 

arbetsgivare, förutom de företag som tillhör branschen tunga fordon, Eletrolux Laundry system 

AB som tillverkar tvättutrustning är ett exempel. Denna arbetsgivare tillsammans med Nibe i 

Markaryds kommun är en av de få som faktiskt har ökat i antal anställda mellan de två 

tidpunkterna. Strålfors är en annan arbetsgivare som sysselsätter nästan lika många som Eletrolux 

gör. Strålfors är verksam inom en rad olika affärsområden men deras kärnverksamhet är numera 

inriktad mot informationslogistik.94 En uppstickare som har tillkommit sedan år 2000 i 

Markaryds kommun är Transcom AB som är verksam inom telemarketing branschen.  

 

En indikator på bland annat näringslivets vitalitet och entreprenörsandan i Ljungbyregionen är 

förändringen i antalet arbetsställen. Antal arbetsställen innebär antalet registrerade arbetsplatser 

som finns i kommunen.95 Sett från 1997 har antalet arbetsställen i Ljungby kommun ökat fram 

tills år 2005 från 3794 stycken till 3845. Dessa har dock minskat mellan åren 1997 och 2002 med 

91 arbetsställen. 96 Den positiva utvecklingen sedan 2002 kan ses som en följd av tillväxten i 

Ljungbyregionen.    

 

                                                        
94 Strålfors, hämtat 2006-05-26 
95 SCB, hämtat 2006-05-16 
96 E-post: Allan Karlsson, 2006-05-11  
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Ett nytt arbetsställe som har uppkommit sedan 1997 är Högskolecentrum i Ljungby. Detta är ett 

centrum för högre utbildning som är lokalt förankrat i Ljungbyregionens näringsliv. Genom en 

sådan förankring påverkas de regionala utvecklingsmöjligheterna. Nedan kommer denna 

högskolesatsning att beskrivas lite närmare.  

 

4.6 Högskol e c entrum i Ljungby 

Satsningen på ett högskolecentrum i Ljungby började genom en uppbyggnad av ett Centrum för 

informationslogistik (CIL). Vintern 1998 började tankarna på en högskoleutbildning i Ljungby att 

växa fram ur ett samarbetsprojekt mellan kommunen och näringslivet i Ljungby. Högskolan i 

Jönköping kopplades in och senare tillkom även Växjö universitet samt högskolan i Halmstad till 

projektet. Föreningen och aktiebolaget Centrum för informationslogistik i Ljungby bildas våren 

2000 och hösten 2001 startade den första kursen.97 

 

CIL uppstod ur ett behov att öka attraktiviteten i Ljungby. Ämnet informationslogistik har vuxit 

fram ur Ljungbyregionens och dess näringslivs behov av att förbättra informationsflödet. 

Informationsteknologin skapar möjligheter att effektivisera användandet och sökandet efter 

information.98   

 

Ämnet logistik kan kort beskrivas som en produkt eller varas förädlingskedja från råvara till 

slutkund. Från början har logistik handlat om det fysiska flödet men under årens lopp har 

informationen blivit allt mer betydelsefull. Allt eftersom de fysiska flödena utvecklats har 

behovet av information ökat.99 En informationslogistikers uppgift är att optimera 

informationsflödet i förädlingsprocessen.100  

 

CIL omfattar en akademisk utbildning, forskning och en satsning på entreprenörskap. Den 

utvecklade högskoleutbildningen i informationslogistik är unik för Norden och kombinerar 

specialiteter från högskolan i Halmstad, internationella handelshögskolan i Jönköping samt Växjö 

universitet. Tanken är att studenterna ska få möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper och 

koppla samman dem med verkligheten genom löpande kontakter med näringslivet och andra 

institutioner under utbildningstiden.101 

 

                                                        
97 CIL, hämtat 2006-05-10 
98 Karlsson(2000) 
99 Enarsson (2000) 
100 CIL, hämtat 2006-05-10 
101 CIL, hämtat 2006-05-11  
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4.6.1 CIL - ett regionalt samarbetsprojekt 

CIL är ett samarbetsprojekt mellan högre utbildning, kommun och näringsliv.102 Ett sådant 

projekt ställer krav på samtliga aktörer och gör det viktigt med en rollfördelning. I detta projekt 

ser fördelningen ut som i figuren nedan.  

Figur 4.1 Rollfördelning mellan aktörerna  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kopplingen mellan student och arbetsliv ska fungerar har ett nätverk med partnerföretag 

byggts upp inom utbildningsprogrammet. Ett partnerföretag får genom studenterna ta del av den 

kunskap som finns på CIL samtidigt som studenterna slussas ut i arbetslivet. Partnerföretagen 

består av en blandning av små och stora företag/organisationer inom tillverkning och 

tjänstesektorn.103 Samtliga av dessa presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 4.7 Partnerföretag 

                Källa: www.cil.se, hämtat 2006-05-14 

                                                        
102 PM 2000-12-06/07 
103 CIL, hämtat 2006-05-11 

Bentone AB    Ljungby Maskin AB 
Brunskog Transport & Spedition  Länsförsäkringar Kronoberg  
Electrolux Laundry Systems Sweden AB Emballator  
FöreningsSparbanken   Markaryds kommun 
HP Tronic AB   Peltor AB  
IKEA   SMV lifttrucks AB 
Kalmar Industries Sverige AB   Scandinavian PC Systems AB 
KeyCast Ljungby AB   Strålfors AB 
Landstinget Kronoberg   Sundström Safety AB 
Ljungby kommun    Södra 
Lidhults kök & interiör  Tenneco Automotive Sverige 
AB 
Volvo CE 

 

NÄRINGSLIV 
Forskningsprojekt 
Praktikplatser 
Examensjobb 
Masterstudenter 
Samverkan 

 

 

KOMMUN 
Pengar 
Infrastruktur 
Studentbostäder 
Samverkan 
 

CIL 
Lokaler 
Utb. koordinator 
  -kontakt med  
ftg/univ/högsk.          
Uppföljning, 
utvärdering 
Bibliotek 
Pub 
Administration 
Marknadsföring 
Övernattning 
Utbildningsråd 
Programråd 

 

 

UNIV/HÖGSK. 
Utbildningsplatser 
Antagning 
Examination 
Kursplaner 
Lärare 
Forskare 
Forskningshandledare 
Programansvarig 
Forskningsansökan 
 

Källa: PM 2000-12-06/07 samt E-post: Svensson, 2006-05-17 
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4.6.2 Utbildningar och antal studenter  

Förutom en programutbildning i informationslogistik finns påbyggnadsutbildningar på 

magisternivå samt en rad olika fristående kurser. De påbyggnadsutbildningarna som ges på 

magisternivå har två olika inriktningar, näringsliv samt vård och omsorg. Exempel på fristående 

kurser som ligger utanför ämnesområdet informationslogistik är organisations, ledarskap, 

kulturella perspektiv och omvärldsanalys.104  

 

CIL har 25 utbildningsplatser per år för programmet i informationslogistik. Just nu är det 48 

studenter som går utbildning räknat över samtliga årskurser och totalt 20 studenter har avslutat 

utbildningen. Av dessa har sex stycken valt att stanna kvar i Ljungby kommun och arbeta medan 

resten arbetar på andra orter eller studerar vidare. För magisterutbildningarna finns det totalt 25 

platser av dessa utnyttjas idag 14 stycken. Totalt 21 stycken studenter har avslutat denna 

magisterutbildning. Syftet är inte att alla dessa studenter ska stanna kvar i regionen, efter färdig 

utbildning är de högskolans ansikte utåt. De fristående kurserna har ingen platsbegränsning och i 

dagsläget är det totalt sju stycken studenter som läser kurser.105 Trots att inte samtliga platser är 

upptagna är antalet studenter tillfredställande och framtiden ser ljus ut för utbildningen, till 

höstterminen är antalet förstahandssökande till utbildningsprogrammet 52 stycken.106 Till hösten 

kommer även en ny utbildning att starta i Ljungby kommun. Den nya satsningen är en 

högskoleingenjörsutbildning på 120 poäng och bygger på ett samarbete med Växjö universitet. 

Denna utbildning ska liksom CIL kopplas till näringslivet i regionen.  

                                                        
104 CIL, hämtat 2006-05-17 
105 E-post: Hellgren, 2006-05-12 
106 Högskoleverket, hämtat 2006-06-07 
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5 ANALYS  

I denna analysdel kommer de olika delarna i uppsatsen att kopplas samman. Ljungbyregionens 

satsning på att etablera ett utbildningscentra symboliserar en eventuell möjlighet för ett mindre 

regioncentra att påverka sin ekonomiska utveckling.  

 

Med utgångspunkt från den endogena tillväxtteorin antas den ekonomiska utveckling vara 

beroende av de förutsättningar som finns inne i en region. Denna utgångspunkt gör 

resonemanget nedan något mer komplext på grund av det inte är några direkta orsakssamband 

utan allt sker interaktivt. Tillväxt har sitt ursprung i produktionen av varor och tjänster vilket gör 

den beroende av antalet företag och befolkningen i en region. Det är därför Högskolecentrum i 

Ljungbys påverkan och möjlighet till påverkan på just befolkning och företag som kommer att 

stå i centrum i diskussionen. Ljungbyregionen är ett bevis på att mindre regioncentra faktiskt kan 

utgöra en stark tillväxtregion. Om det är satsningen på ett högskolecentrum som har varit 

drivkraften bakom tillväxten i regionen kommer att analyseras nedan.  

5.1 Drivkraf terna bakom ti l l väx ten i  Ljungbyreg ionen 

Den ekonomiska utvecklingen i Ljungbyregions beror på en rad olika faktorer som påverkar 

varandra i en slags självförstärkande process. Nedan ska jag göra ett försök till att reda ut dessa 

orsakssamband. Sambanden kan illustreras som i figuren nedan.  

Figur 5.1 Tillväxt i Ljungbyregionen – en sambandsmodell  

 
 

Modellen ovan illustrera ett komplext samband mellan de olika medverkande krafterna som lyfts 

fram i uppsatsen. Det går med andra ord inte att säga att det är en specifik handling som har 

gjort Ljungbyregionen till en tillväxtregion utan det beror på en rad olika faktorer som samverkar 

liksom aktörerna i ett innovationssystem, vilket försvårar analysen av betydelsen av ett 

högskolecentrum i Ljungbyregionen.  
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Fortsättningsvis kommer jag att lyfta fram huruvida faktorerna i figuren ovan påverkats av 

högskolecentrat. Dynamiken i modellen innebär att de faktorer som påverkas av 

Högskolecentrum i Ljungby i sin tur påverkar andra faktorer som fortsätter att påverka 

ytterligare faktorer. Det jag försöker att förklara är helt enkelt det interaktiva och 

självförstärkande förlopp som driver fram den regionala utvecklingen. Jag tror vidare, liksom 

Porters tankar kring ett kluster, att denna utveckling blir allt starkare ju mer kraft varje faktor har.    

 

Den regionala utvecklingen beror på mer än enbart den ekonomiska utvecklingen, det vill säga 

tillväxten. Att Ljungbyregionen har en god ekonomisk utveckling frigör resurser, men så länge 

inte sysselsättningen ökar får inte den offentliga sektorn ta del av dessa resurser. En god 

sysselsättningsutveckling är därför viktig för den regionala utvecklingen. Befolkningsutvecklingen 

är avgörande för den framtida ekonomiska utvecklingen i regionen men också för regionens 

totala existens, utan sin befolkning kan en region inte överleva. Därför kommer även 

Högskolecentrum i Ljungbys eventuella påverkan på sysselsättnings- och 

befolkningsutvecklingen att diskuteras.            

 

5.1.1 Högskolecentrum i Ljungby 

Etablerandet av ett högskolecentrum i Ljungby är en offensiv satsning av de offentliga aktörerna 

för att försöka lösa de negativa utvecklingstendenserna med en nettoutflyttning av ungdomar och 

företag som på grund av rekryterings problem hotat att lämna regionen. Utökningen av fler 

utbildningar till hösten innebär ett fortsatt offensivt spel. Eftersom utbildningarna bygger på ett 

samarbete mellan Växjö universitet, Halmstad högskola och högskolan i Jönköping bör 

studenterna kunna räkna med en utbildning av god kvalitet. Att högskolecentrat även är kopplat 

till FoU gör det än mer betydelsefullt för kunskapsutvecklingen inom informationslogistik i 

regionen.  

 

På grund av att studenterna vid Högskolecentrum i Ljungby är för få är det inte troligt att 

satsningen ska innebära några större så kallade regementseffekter. Högskolecentrat innebära att 

en ny arbetsplats ha tillkommit i regionen, men eftersom kompetensen framförallt hämtas från 

andra lärosäten är sysselsättningseffekterna små och kan inte upphäva den negativa 

sysselsättningsutvecklingen som råder i regionen. Den lokala efterfrågan på varor och tjänster i 

Ljungby kommun påverkas av antalet studenter, men då de är få blir de totala effekterna på 

efterfrågan inte stor. Det är istället i Ljungbyregionens näringsliv som effekterna av ett 

högskolecentrum förväntas ses. Det har emellertid visats sig att den positiva nettoinflyttningen 

som har skett i Ljungby kommun det senaste året kommer som en följd av framförallt ungdomar 
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som valt att studera i regionen, vilket visar på att befolkningen kan påverkas (diskuteras vidare 

nedan).  

 

En högskola är ingen garanti för en positiv regional utveckling. Det finns alltid en risk att en 

region aldrig får ta del av studenternas kunskap efter avslutad utbildning på grund av att de 

lämnar regionen. Om utbildningarna inte är kopplade till de behov som finns inne i regionens 

näringsliv finns det ingen relation mellan den regionala tillväxten och utbildningscentrat. 

Högskolecentrum i Ljungby är en lokalt förankrad satsning framför allt genom sin 

partnerföretagsverksamhet. Studenter har efter avslutad utbildning valt att stanna kvar i 

Ljungbyregionen vilket är ett tecken på att kunskapen blir kvar. Genom partnerföretagen kopplas 

näringslivet och utbildning samman vilket förstärker möjligheterna till att Högskolecentrum i 

Ljungby ligger bakom tillväxten i regionen.  Att företag i regionen satsar stora delar av sin 

verksamhet inom informationslogistiken tyder också på att utbildningen fått en verklig 

genomslagskraft i näringslivet.  

5.1.2 Utbudet av tjänster 

Närheten till utbildningsmöjligheter i regionen kan påverka befolkningsutvecklingen genom två 

kanaler. Dels genom att de som redan är bosatta i regionen inte behöver flytta för att skaffa sig 

en högre utbildning, dels genom att människor väljer att flytta till regionen för att utnyttja 

tjänsten av högre utbildning. Trots en negativ befolkningsutveckling i Ljungbyregionen som 

helhet har detta sistnämnda fenomen inträffat i Ljungby kommun där flertalet av de nyinflyttade 

till kommunen år 2005 var studenter. Denna utveckling styrker sambandet mellan utbudet av 

hushållstjänster och en ökad befolkning. Att utbildningen är unik för norden är viktig för att i 

framtiden locka till sig ytterligare studenter. Eftersom utbildningarna som ges i Ljungby är 

begränsat till ett visst ämnesområde kan det dock bli svårt att få ungdomar i regionen som vill 

studera andra ämnen att stanna kvar. Då högskolecentrat ligger i Ljungby kommun kommer den 

negativa befolkningsutvecklingen i Markaryd kommun inte att påverkas. 

 

En Utbildning som är kopplad till det regionala näringslivet kan betraktas som en företagstjänst. 

I detta fall handlar det om en utbildning av informationslogistiker som på ett tidigt stadium 

kopplas till näringslivet i Ljungbyregionen. För företagen innebär det att de får tillgång till 

kunskap inom området informationslogistik. En sådan företagstjänst bör således enligt teorin 

locka till sig nya företag till regionen. Enligt statistiken har antalet registrerade arbetsplatser i 

Ljungby kommun ökat, huruvida dessa är kopplade till utbildningen i informationslogistik är 

dock omöjligt för mig att avgöra. Effekterna av företagstjänsten kan emellertid urskiljas på annat 

sätt. De redan etablerade företagen har valt att stanna i Ljungbyregionen, vilket gör att regionen 

inte har hamnat i ett negativt utvecklingsförlopp. Däremot har majoriteten av arbetsgivarna 

mellan åren 2000 och 2004 minskat i antalet sysselsatta, vilket är negativt för 
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sysselsättningsutvecklingen och de offentliga resurserna. Högskolecentrum i Ljungby har således 

inte haft någon större inverkan på sysselsättningen i regionen. En ökad sysselsättning förutsätter 

istället en mer genomgripande expandering av tjänstesektorn i Ljungbyregionen.          

5.1.3 Kompetent arbetskraft 

Företagen i Ljungbyregionen har haft ett uttalat problem med att hitta kompetent arbetskraft. 

Det finns två lösningar på detta problem, antingen att aktivt försöka locka till sig kompetent 

arbetskraft utifrån eller etablera ett utbildningscentrum i regionen. Brist på komptent arbetskraft 

tvingar företagen att lämna regionen, vilket startar ett negativt utvecklingsförlopp. Etablerandet 

av Högskolecentrum i Ljungby är en början till att lösa detta problem. Här försöker de offentliga 

aktörerna i regionen medvetet svara på näringslivets behov. Utbildningen inom 

informationslogistik löser dock långt ifrån alla rekryteringsproblem. Att företagen har valt att 

stanna i regionen bör ses som ett tecken på att de inte längre har samma problem med att hitta 

lämplig arbetskraft.    

 

Att utbildningsnivån har stigit i regionen är en indikator på att kunskapsnivån bland 

arbetskraften har ökat. Det är emellertid för tidigt att avgöra huruvida denna höjning beror på 

utbildningsmöjligheterna i Ljungby. Istället följer höjningen snarare den utveckling som sker på 

nationell nivå. På lite längre sikt väntar jag mig en direkt koppling mellan utbildningsnivån och 

högskolecentrat som en följd av att nya utbildningar etableras.  

 

Att näringslivet idag har ett uttalat behov av att optimera informationsflödet betyder inte det 

primära behovet av kompetent arbetskraft utgörs av informationslogistiker. Detta är helt klart ett 

tillväxtområde men företagen i regionen behöver även tillgång till andra kompetenser. Den 

högskoleingenjörsutbildning som startar till hösten kan ge företagen i regionen tillgång till 

kompetent arbetskraft inom andra ämnesområden än informationslogistik. Ett utvidgat 

Högskolecentrum i Ljungby uppbyggt med en partnerföretagsverksamhet kan således vara en 

lösning på problemet med komptent arbetskraft. Viktigt att poängtera är dock att en utbildning 

måste efterfrågas av studenter, det vill säga att det finns dem som faktiskt väljer att studera vid 

Högskolecentrum i Ljungby, för att det i framtiden ska finnas ett utrymme för högre utbildning i 

Ljungbyregionen. För att studenterna ska välja Ljungby som studieort framför alla större orter 

krävs en unik utbildning som den för informationslogistiker.  

5.1.4 Attraktionskraft, hushåll och företag 

En regions attraktionskraft är viktig när det gäller att locka till sig nya företag och hushåll till 

regionen. Enligt teorin är det ett differentierat tjänsteutbud som är den avgörande 

attraktionskraften. Ljungbyregionen liksom andra mindre regioncentra har det därför svårt att 

konkurrera med stora regioner som har ett underlag för ett större och mer differentierat 
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tjänsteutbud. Det finns dock andra attraktionskrafter som kan locka till sig hushåll och företag till 

regionen. En utbildning som erbjuder stora möjligheter till ett arbete efter avslutade studier får 

studenter att välja att studera på en mindre ort som Ljungby. Utbildningen kan även attrahera 

nya företag samt få redan etablerande företag till att expandera. Ett ökat antal arbetsplatser lockar 

enligt teorin i sin tur till sig hushåll till regionen. Högskolecentrum i Ljungby utgör således en 

attraktionskraft för Ljungbyregionen. De effekter som kunnat urskiljas är som tydligast i form av 

inflyttade studenter.  

5.1.5 Entreprenörsanda 

Ljungbyregionen ingår i den så kallade entreprenörsregionen. Entreprenörsanda kan ses som en 

regionalekonomisk förutsättning. Om denna utnyttjas på rätt sätt kan den således ge positiva 

effekter i regionen. Genom att nya företag skapas ökar tillgången på arbetsställen i regionen. Jag 

vill hävda att det finns ett samband mellan utbildning och entreprenörskap. Teoretiskt sätt så ses 

utbildning som källan till hur kunskap och teknologi sprids vilket borde bekräfta detta samband. 

Högskolecentrum i Ljungby ger förutom sitt utbildningsprogram och magisterkurser även 

fristående kurser. Enligt min mening påverkar dessa möjligheter till utbildning regionens 

entreprenörsanda positivt. Studenter ser eventuellt möjligheter till att själva starta upp 

konsultföretag eller så inspireras aktörer i omgivningen av utbildningscentrat. Den positiva trend 

som har skett bland antalet arbetsställen sedan år 2002 kan troligtvis tyda på ett ökat 

entreprenörskap.  

5.1.6 Forskning och utveckling 

Enligt den endogena tillväxtteorin samt teorin kring innovationssystem är det forskning och 

utveckling som ligger bakom tillväxt respektive innovation. De nya kunskaperna som 

uppkommer antas sedan spridas via utbildning. Att få tillgång och närheten till ett 

högskolecentrum som både undervisar och bedriver forskning skapar ett gynnsamt 

innovationsklimat i regionen. För att Högskolecentrum i Ljungby ska generera regional 

ekonomisk utveckling krävs att den är lokalt förankrad. Genom en partnerföretagsverksamhet är 

en sådan förankring given och därför bör den forskning som bedrivs på Högskolecentrum i 

Ljungby påverka tillväxten i regionen. Partnerföretagen får ta del av studenternas kunskaper 

medan studenterna får erfarenheter direkt från arbetslivet.       

5.1.7 Näringslivsstruktur, Kluster och innovationssystem 

De innovationer som skapas samt de kunskaper som sprids genom Högskolecentrum i Ljungby 

har som sagt sin allra största effekt i näringslivet i regionen. Genom att skapa gynnsamma 

förhållanden för företagen i regionen väljer de att stanna samtidigt som nya företag kan lockas 

dit. Kluster och innovationssystem ökar med andra ord en regions attraktionskraft bland företag.  
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Det samarbete som finns kring Högskolecentrum i Ljungby vill jag likna vid ett regionalt 

innovationssystem. Innan uppstarten av Centrum för informationslogistik identifierades detta 

område som ett tillväxtområde. Därefter arbetade samtliga aktörer tillsammans för att driva 

projektet framåt vilket resulterade i ett starkt Triple Helix samspel som kan illustreras som i 

figuren nedan. 

Figur 5.2 Triple Helix i Ljungbyregionen  

 
Genom en rollfördelning mellan de olika aktörerna i Triple Helix går det att urskilja ett regionalt 

innovationssystem. Högskolecentrum i Ljungby eller mer specifikt Centrum för 

informationslogistik står för FoU i samarbetet. Genom att Växjö universitet och högskolan i 

Halmstad och i Jönköping står för utbildning flyttar den forskning som bedrivs på dessa 

utbildningsorter närmare Ljungbyregionen. Ljungby kommun är den offentliga aktören i 

systemet och ska förutom att främja samverkan stå som en av finansiärerna till projektet. Det är 

därför extra viktigt att Ljungbyregionen utvecklas positivt för att kommunen ska se investeringen 

som lönsam. Tack vare en uppbyggd partnerföretagsverksamhet kommer näringslivet på ett 

enkelt sätt in i systemet. Detta skapade innovationssystem gynnar på så vis näringslivet vilket i sin 

tur bidrar till tillväxten i Ljungbyregionen.  

 

Ytterligare en aspekt av samspelet mellan aktörerna är att de offentliga aktörerna i 

Ljungbyregionen visar på en slags medvetenhet. Denna medvetenhet handlar för mig om vikten 

av att samspela med näringslivet. Företag i regionen ser denna medvetenhet och väljer att stanna 

i regionen. Det går därför att säga att det är tack vare viljan som finns hos de offentliga aktörerna 

att samarbeta som de största arbetsgivarna i Ljungbyregionen valt att stanna. Samspelet kan 

naturligtvis även ses av företag utifrån vilka i framtiden lockas till Ljungbyregionen.  

5.1.8 Det självförstärkande utvecklingsförloppet i Ljungbyregionen 

Efter att ha diskuterat huruvida Högskolecentrum i Ljungby påverkat lokaliseringen av företag 

och hushåll som i sin tur påverkat den ekonomiska utvecklingen är det dags för att föra ett 

resonemang kring det självförstärkande utvecklingsförloppet i Ljungbyregionen. I modellen 

nedan ryms några av de faktorer som ännu inte nämnts men är hämtade från teorin. 

Innovation 
 

Partnerföretag Ljungby Kommun 
Regional utveckling 

Högskolecentrum i 
Ljungby 
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Figur 5.3 Högskolecentrum i Ljungbys roll i det självförstärkande utvecklingsförloppet 

 
Kärnan i den regionalekonomiska utvecklingen är utifrån modellen ovan befolkning, arbetskraft 

och arbetsplatser. En region växer när befolkningen växer. För att befolkningen ska växa krävs 

det att det finns tillgång till arbete. En befolkningsökning ökar i sin tur arbetskraften vilket 

skapar möjligheter att etablera eller expandera arbetsställen (arbetsplatser). För att regionen ska 

utvecklas krävs följaktligen att befolkningen och antalet arbetsplatser påverkas.  

 

Det är här som Högskolecentrum i Ljungbys påverkan blir intressant. Utifrån ovanstående analys 

är utbildningscentrats effekt på befolkningsmängden begränsad. Befolkningen ökar som en följd 

av att studenter flyttar till regionen. Antalet studenter är dock alldeles för få för att vända den 

negativa befolkningsutvecklingen som råder i Ljungbyregionen som helhet. I Ljungby kommun 

kan en inflyttning av yngre studenter emellertid ha en positiv inverkan på den rådande 

åldersstrukturen.  

 

Företagen (arbetsplatser) i Ljungbyregionen påverkas av Högskolecentrum i Ljungby via flera 

faktorer. Hur det går till har redan diskuterats ovan, men det kan vara värt att nämna att denna 

påverkan sker genom många kanaler vilket inte begränsar effekterna på samma sätt som på 

befolkningen. 

 

Analysmodellen ovan sammanfattar på ett bra sätt Högskolecentrum i Ljungbys påverkan på det 

självförstärkande utvecklingsförloppet som ligget till grund för den regionalekonomiska 

utvecklingen. De största verkningarna av Högskolecentrum i Ljungby ses och kan förväntas att 

ses i Ljungbyregionens näringsliv. Den negativa befolkningsutvecklingen i Ljungbyregionen som 
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helhet har inte kunnat påverkas, inte heller sysselsättningsutvecklingen, men däremot har 

regionen kunnat behålla sina företag, skapat ett gynnsamt innovationsklimat samt fått igång en 

öppen dialog mellan privata och offentliga aktörer som har sin utgångspunkt i Högskolecentrum 

i Ljungby. På lite längre sikt kan förhoppningsvis dessa effekter även gynna regionens mindre 

kommun Markaryd via näringslivet. Ett Högskolecentrum i Ljungby är dock ingen lösning på 

den starkt negativa befolkningsutvecklingen som råder i Markaryds kommun.     

 

5.2 Sammanfa ttn ing  

Som en sammanfattning av denna analysdel kommer uppsatsens två frågeställningar att besvaras. 

Dessa kommer tillsammans med analysen ligga till grund för slutsatserna i nästa kapitel.  

 

På vilket sätt har etablerandet av Högskolecentrum i Ljungby påverkat den regionala 
utvecklingen? 

Företag som tidigare funderat på att lämna Ljungbyregionregionen har valt att stanna, 

Högskolecentrum i Ljungby har i detta sammanhang spelat en central roll. Att 

Ljungbyregionen är en tillväxtregion kan tolkas som att förutsättningarna i regionen tas 

tillvara på bästa sätt. Etablerandet av ett utbildningscentrum i regionen kan ses som en 

handling som förbättrar förutsättningarna. Det går dock inte att frångå att tillväxten kommer 

ifrån näringslivet i regionen som påverkas av mer än bara Högskolecentrum i Ljungby. 

Däremot gör närheten till FoU det möjligt för aktörerna i regionen att utveckla ett 

innovationssystem inom området informationslogistik. Samspelet mellan de olika parterna i 

Triple Helix frambringar innovationer som skapar tillväxt. I den självförstärkande 

utvecklingsprocessen kan således Högskolecentrum i Ljungby öka antalet arbetsplatser via 

goda produktionsförhållanden. Den negativa befolkningsutvecklingen är dock svårare att 

påverka. Dels är antalet studenter för få, dels sker den största minskningen i Markaryd 

kommun vilka inte påverkas av inflyttande studenter. Sex stycken av de studenter som har 

avslutat sin utbildning i Ljungby har stannat kvar i Ljungbyregionen, vilket visar på att 

kunskapen dels stannar kvar i regionen, dels sprids i övriga landet, vilket sätter 

Högskolecentrum i Ljungby på kartan. Utbildningscentrats inverkan på 

sysselsättningsutvecklingen i regionen är begränsad. För att sysselsättningen ska öka och 

sårbarheten ska minska krävs istället en genomgripande expansion av tjänstesektorn i 

Ljungbyregionen.  
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Hur skulle utvecklingen i Ljungbyregionen ha sett ut om inte ett högskolecentrum 
etablerats? 

Ett etablerande av ett högskolecentrum i Ljungby ser jag som ett svar på de problem som 

uppkom i regionen på 1990-talet. Företagen i regionen hade problem med att rekrytera 

kompetent personal och allt fler ungdomar valde att lämna regionen. Om de offentliga 

aktörerna valt att inte göra något utan tro på den klassiska teorin om att skillnader mellan 

regioner och mellan länder på lång sikt försvinner tror jag inte Ljungbyregionen hade varit 

där den är idag. Företag hade valt att lämna regionen vilket i sin tur tvingar iväg hushållen på 

grund av bristen på arbete. En sådan negativ utvecklingsspiral har Ljungbyregionen kunnat 

undvika tack vare samspelet mellan de offentliga och privata aktörerna. Jag anser dock att 

det möjligtvis funnits andra vägar att gå än just den som Ljungbyregionen valt. För att lösa 

problemen med kompetent arbetskraft kunde näringslivet i Ljungbyregionen själva ha 

närmat sig de redan etablerade utbildningssätena i Halmstad och Växjö. Samarbetet hade 

som jag ser det inte nödvändigtvis krävt en uppbyggnad av ett nytt lärosäte i Ljungby. 

Problemet med att hålla kvar samt locka till sig ny befolkning är emellertid svårare att lösa. 

Högskolecentrum i Ljungby har inte lyckats att lösa detta problem åtminstone inte sett över 

hela regionen. Den kraftigt negativa befolkningsutvecklingen i Markaryd kommun har inte 

påverkats av uppgången i Ljungby kommun. Utan satsningen på ett högskolecentrum hade 

dock befolkningsutvecklingen varit negativ i de båda kommunerna i Ljungbyregionen.  
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6 SLUTSATS  

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta de resultat som jag genom analysen kommit fram till. 

Samtidigt kommer denna del kopplas samman med uppsatsens syfte vilket ger en förflyttning 

från Ljungbyregionen till en generell nivå som innefattar samtliga mindre regioncentra.  

 

Den regionalekonomiska utvecklingen beror på förutsättningarna inne i en region. En god 

ekonomisk utveckling förutsätter att dessa förutsättningar utnyttjas på rätt sätt. I och med att 

tillväxten mäts med hjälp av produktionen av varor och tjänster blir den ekonomiska 

utvecklingen beroende av näringslivsstrukturen i regionen. Näringslivet är i sin tur beroende av 

tillgången på arbetskraft.  

 

Tack vare endoginiteten hos de faktorer som påverkar tillväxten skapas ett självförstärkande 

utvecklingsförlopp. Möjligheten till att starta ett sådant förlopp ligger i förmågan att attrahera nya 

företag och hushåll. För ett mindre regioncentra är det emellertid viktigt att se till att behålla de 

företag och hushåll som redan finns. På så vis blir den regionalekonomiska utvecklingen 

greppbar och påverkbar.  

 

Ett mindre regioncentra måste använda sig av andra attraktionskrafter än ett differentierat 

tjänsteutbud. Ljungbyregionen visar att det är möjligt för mindre regioncentra att prestera på 

samma nivå som stora regioner. Högskolecentrum i Ljungby har vänt nettoutflyttningen av 

ungdomar i Ljungby kommun och har fått företag som hotat att lämna regionen att stanna kvar. 

Ljungbyregionen tillhör idag Sveriges tillväxtregioner, utan produktionen som sker i regionens 

näringsliv så hade det inte varit möjligt. Ett högskolecentrum som är lokalt förankrat ger 

möjligheter till innovation och utveckling i regionens näringsliv. Via ett starkt Triple Helix 

samspel kan Högskolecentrum i Ljungby få en viktig roll för den framtida utvecklingen i 

Ljungbyregionen.  

 

Utvecklingsmöjligheterna är inte begränsade till regionens storlek och det lönar sig att vara aktiv 

och inte som offentlig aktör stå och se på. Det är ett förlegat synsätt att låta utvecklingen ske på 

egen hand. Endogena faktorer gör det möjligt att påverka samt starta ett positivt 

utvecklingsförlopp. Ett högskolecentrum som är lokalt förankrat är en lyckosam satsning i 

Ljungbyregionen men det behöver inte betyda att en liknande satsning i andra mindre 

regioncentra får samma effekt. En region är unik vilket betyder att utvecklingsmöjligheterna ser 

annorlunda ut för varje region. Dessa regioner kan dock använda sig av grunderna i det 

självförstärkande utvecklingsförloppet, hushåll och företag (arbetsplatser), som utgångspunkt.  
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I Ljungbyregionen har det visats sig finnas fler kanaler att via Högskolecentrum i Ljungby locka 

till sig företag jämfört med hushåll. Befolkningen antas istället öka som en följd av att företag 

efterfrågar arbetskraft. Mindre regioncentra bör utifrån detta resonemang därför satsa på åtgärder 

som attrahera företag till regionen eller som får redan etablerade företag att vilja expandera.  

 

I och med att den regionala nivån har ålagts allt fler uppgifter som tidigare legat på central nivå 

har regionernas roll i ekonomin vuxit. Det blir därför viktigt för nationens ekonomi att även de 

små och medelstora regionerna hänger med i den ekonomiska utvecklingen. För att mindre 

regioner ska hänga med i utvecklingen bör de offentliga aktörerna i regionerna inte stå stilla och 

se på utan aktivt utnyttja och använda de regionala förutsättningarna som påverkar 

utvecklingsmöjligheterna.     
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER  

Denna uppsats rymmer långt ifrån alla aspekter av regionala utvecklingsmöjligheter. Nedan ges 

lite reflektioner över hur en utvidgning kan ske i en framtida studie, samt frågor som kan ligga till 

grund för en fortsatt diskussion.   

 

Ljungbyregionens satsning på ett högskolecentrum kan ses som en av de möjligheter som finns 

för mindre regioncentra att påverka sin ekonomiska utveckling. Högskolecentrum i Ljungbys 

bidrag till tillväxten i regionen kan studeras mycket närmare. Det går att undersöka exakt vilka 

branscher i Ljungby som bidrar till tillväxten och därefter kontrollera deras relation till 

högskolecentrat. Det har inte funnits utrymme för denna sorts studie i uppsatsen utan 

möjligheten finns att undersöka detta samband i en fortsatt studie av Högskolecentrum i 

Ljungbys påverkan på Ljungbyregionens utveckling. 

 

För att dra mer exakta slutsatser om huruvida regionalekonomiska möjligheter kan skapas är det i 

en fortsatt studie möjligt att använda sig av fler fall som liksom Ljungbyregionen har satsat i 

regionala projekt. En jämförelse mellan Ljungbyregionen och andra mindre regioncentra kan 

eventuellt visa på tydliga skillnader mellan de regioner som väljer att göra något åt sina problem 

och de som väljer att ”sticka ner huvudet i sanden”.  

 

I en fortsatt diskussion skulle det vara intressant att diskutera vad som kommer att ske med de 

regioner som inte lyckas att vända sina negativa utvecklingstrender. Kommer små och 

medelstora regioner i framtiden att avbefolkas? Har mindre regioner överhuvudtaget en chans 

mot storstads- och universitetsregioner i framtiden? Utgör kampen att locka till sig företag och 

hushåll mellan regioner ett slöseri med resurser ur en nationell synvinkel? Vad händer om inga 

studenter längre vill studera vid Högskolecentrum i Ljungby? 
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