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Sammanfattning  
Fler och fler människor bosätter sig i eller i närheten av större städer och storstadsregionernas 

inflytande på samhället växer sig hela tiden starkare. I dag bor hälften av den svenska befolkningen i 

någon av de tre största regionerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö och dessa fungerar som motorer 

i den svenska ekonomin. I syfte att ta större plats i ett nationellt perspektiv och att inte halka på 

efterkälken i den ekonomiska utvecklingen har kommunförbunden i Linköping och Norrköping skapat 

begreppet Fjärde Storstadsregionen och inlett ett samarbete för att styra utvecklingen i Östergötland i 

önskad riktning.  Uppsatsen söker diskutera och analysera utvecklingen, dess fördelar, nackdelar och 

trovärdigheten i det arbete som sker.  

 
Genom att se Linköping – Norrköping och respektive kranskommuner som en region och som en enad 

arbetsmarknad räknas regionen som den fjärde största i Sverige med lite mer än 400 000 invånare. 

Dock har regionen inte samma positiva utveckling som en storstadsregion kan förväntas och backar i 

jämförelser med de tre stora. Genom att applicera lokaliseringsteorier, teorier om agglomeration och 

den nya ekonomiska geografins teser på de empiriska fakta som inhämtats dras slutsatserna att 

regionen måste växa sig än större och starkare både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Primärt 

handlar det om att locka fler och mer kunskapsintensiva företag till regionen.  

 

Det finns flera exempel på städer som genom samarbete vill förbättra sin position, fenomenet 

benämns polycentriska regioner. Tanken är att mindre städer tillsammans ska kunna utnyttja samma 

skalfördelar som en storstad, utan att för den delen lida av nackdelar som trängsel och miljöförstöring. 

Som exempel kan Öresundregionen nämnas där Malmö och Köpenhamn tillsammans bildar Nordens 

största arbetsmarknad.   

 

För att en region ska utvecklas framgår både av teori och av empiri att transportinfrastrukturen måste 

hålla en hög nivå. Diskussionen i regionen gäller främst den planerade dubbelspåriga 

höghastighetsbanan mellan Stockholm och Linköping, Ostlänken, vilken skulle korta restiden till 

Stockholm och samtidigt lösa problemen med kapacitetsbrist som idag finns på järnvägarna. 

Ostlänken skulle innebära stora förändringar i regionen men ser inte ut att bli verklighet förrän tidigast 

2020.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
De första städerna bildades för ungefär 7 000 år sedan som en konsekvens av större jordbruk som 

människor bosatte sig i närheten av. Idag ses bildandet av städer som ett universellt fenomen vars vikt 

stadigt ökat med tiden. Statistiken talar idag sitt tydliga språk, allt fler människor lämnar landsbygden 

för att bosätta sig i eller strax utanför en större stad. På 1800-talet bodde ungefär 12 procent av 

Europas befolkning i städerna, 100 år senare i början på 1900-talet uppskattades siffran till 38 procent 

och 1950 till 52 procent. Idag beräknas närmare två tredjedelar av befolkningen bo i eller i utkanten 

av en storstad. 1 Denna utveckling har även skett och sker fortfarande i Sverige där idag hälften av 

befolkningen bor i någon av de tre största regionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Dessa tre 

regioner är ohotade som motorer i den svenska ekonomin och växer sig hela tiden större och starkare. 

Bakom dessa tre storheter kämpar de lite mindre städerna om att få ta del av den utveckling som sker 

och en självutnämnd vinnare finns i kampen om fjärdeplatsen, den Fjärde Storstadsregionen.   

 

420 000 människor, 36 000 företag och 25 000 studenter, så beskrivs idag Sveriges nya 

storstadsregion, en region med storstadens fördelar men utan dess nackdelar. 2 Den 16 juni 2006 

invigdes Fjärde Storstadsregionen mitt emellan tvillingstäderna Linköping och Norrköping och 

tillsammans med Nutek3 utvecklades ett regionalt program för ett fortsatt samarbete i regionen. Några 

år tidigare, 2003 beslutade regeringen att Ostlänken, en dubbelspårig höghastighetsbana, ingår i 

framtidsplanerna4. Den nya järnvägen blir medelpunkt för all fortsatt diskussion och framstår som den 

enskilt största anledningen till att de två medelstora städerna Linköping och Norrköping med omnejd 

ska kunna utvecklas till en storstadsregion. Ostlänken spås medföra nya arbetstillfällen, en högre 

bruttoregionprodukt (BRP), en bättre miljö och en pendlingstid Stockholm – Norrköping på under en 

timme.5 

1.2 Problemformulering 
De positiva effekterna av en regionförstoring i Östergötland är tillsynes självklara, anhängarna av den 

Fjärde Storstadsregionen många och den viktigaste pusselbiten är Ostlänken. För att reda ut 

begreppen, ifrågasätta eller förstå den enighet som råder runt projektet tar vi avstamp i det arbete som 

redan gjorts, det som nu görs och de visioner som finns om den Fjärde Storstadsregionen.  

                                                 
1 Fujita och Thisse, 2002, s. 3 
2 http://www.fjarde.se 
3 Numera Tillväxtverket 
4 http://www.ostlanken.se/process.php 
5 http://www.ostlanken.se 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera utvecklingen i den så kallade Fjärde Storstadsregionen, dess 

fördelar, nackdelar och trovärdighet med hjälp av dessa frågeställningar: 

• Kan den ekonomiska geografin förklara fenomenet med färre och större regioner? 

• Kommer regionen kunna locka företag att placera sig just här i Östergötland? 

• Är det möjligt att bygga en storstadsregion av två medelstora städer? 

• Vad kommer Ostlänken att tillföra regionen? 

1.4 Avgränsningar 
När det gäller indelningen i arbetsmarknadsregioner finns två olika metoder. Medan SCB delar in 

Sveriges kommuner i 87 lokala arbetsmarknadsregioner, med basis på daglig arbetspendling över 

kommungränserna delar Tillväxtverket in landet i 72 funktionella analysregioner (FA-regioner), inom 

vilka man kan bo och arbeta utan alltför tidsödande resor. Detta leder till olika siffror över 

befolkningsstorleken i regionerna och skilda åsikter om huruvida Linköping och Norrköping ska ses 

som en region eller inte. Då SCB:s indelning skiljer mellan Linköpings och Norrköpings 

arbetsmarknad har vi därför valt att använda Tillväxtverkets indelning i FA-regioner där Linköping 

och Norrköping med omnejd betraktas som region, Östergötland. Tillväxtverket motiverar 

indelningen som framåtsyftande då en gemensam arbetsmarknad kommer att bildas genom fortsatt 

ökad pendling mellan städerna.6  

1.5 Disposition 
Efter denna inledande del följer ett kortfattat metodkapitel i vilket processen med skrivandet beskrivs. 

I referensramen diskuteras de teorier som ligger till grund för den analys som kommer i kapitel sju. 

Vidare följer ett kapitel om regioner, där definitioner och viss forskning redovisas. Kapitel fem tar 

upp förutsättningen för uppsatsen, nämligen det som benämns den Fjärde Storstadsregionen. Det 

påföljande kapitlet visar på samverkan i andra regioner där större städer samarbetar. Efter detta följer 

analysen i vilken referensram, forskning och empiriska fakta sammanflätas, analyseras och diskuteras. 

Uppsatsen avlutas med en kortfattad slutsats.  

 

                                                 
6 Nutek, 2006 
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2. Metod 

2.1 Genomförande 
Arbetet med uppsatsen pågick under den senare delen av vårterminen 2009 vid Linköpings 

Universitet under handledning av Thomas Sonesson. Den information och kunskap som varit 

nödvändig för arbetet har erhållits via kurser i nationalekonomi vid universitet och kompletterats med 

specifik information för att besvara studiens syfte på bästa möjliga sätt.  

2.1.1 Litteraturstudier 
Empirin har främst inhämtats genom studier av material och undersökningar gjorda på uppdrag för 

Tillväxtverket eller av någon av de övriga parterna i projektet den Fjärde Storstadsregionen. Genom 

kontakt med Regionförbundet Östsam har vi även fått tillgång till en obearbetad sammanställning av 

intervjuer samt en trendanalys som båda gjorts i syfte att formulera Linköpings och Norrköpings 

gemensamma målbild för år 2030. Trendanalysen är utarbetad av Sweco Eurofutures, som är ett 

erkänt företag när det gäller tjänster för analys, utredning, utvärdering och strategi. Vid studier av 

sekundärdata är det viktigt med ett kritiskt förhållningssätt och då mycket av det som finns att läsa om 

den så kallade Fjärde Storstadsregionen har ett marknadsföringssyfte kan dessa inte ses som 

opartiska.7 Med anledning av att en stor del av empirin kommer från ej oberoende källor har mycket 

tid även lagts på att kolla upp siffror och göra egna beräkningar. Med få undantag kommer siffrorna 

från SCB:s hemsida. 

 

För att besvara frågorna i syftet har främst mikroekonomiska teorier studerats, utgångspunkten har 

varit lokaliseringsteorier och det som brukar kallas den nya ekonomiska geografin. Inledningsvis 

studerades mestadels grundläggande böcker och skrifter av kända nationalekonomer och forskare. 

Efter att den grundläggande teoribildningen kartlagts kunde sedan mer fördjupande sökningar göras 

med hjälp av sökmotorer, exempelvis EconLit och Scopus, där aktuella artiklar och avhandlingar på 

ämnet hämtats.         

2.1.2 Intervjuer och personliga kontakter 
För att möjliggöra en så effektiv datainsamling som möjligt, vid intervjuer, krävs en identifiering av 

intressanta personer, dessa kan utgöras av exempelvis en expert (en person med speciella kunskaper 

som berör ämnet) eller av den direkta intressenten (en person med direkt koppling till ämnet).8 Via e-

post kontaktades intressenter från både Linköpings och Norrköpings kommun och via dessa fick vi 

även kontakt med regionförbundet Östsam. Försök till kontakt togs även med ansvariga för hemsidan 

                                                 
7 Lundahl och Skärvad, 1999, s 134 
8 Lundahl och Skärvad, 1999, s 118 
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www.fjarde.se men utan resultat. Intervjuer utfördes under veckorna 18 och 19 med Ulf Arumskog, 

utvecklingsledare, från kommunstyrelsens kansli i Norrköping, Jan Hallendorff, utvecklingschef, från 

kommunledningskontoret i Linköping och med Mats Helander, projektledare för storstadsprojektet 

vid Regionförbundet Östsam. Syftet med intervjuerna var främst att ta del av respondenternas egna 

värderingar och attityder, en såkallad icke-standardiserad intervju eller en fri intervju. Som 

komplement till de rent informationssökande frågorna gick därför stor del av tiden åt till en mer öppen 

dialog där respondenterna fritt diskuterade kring ämnet. 9  Samtliga intervjuer spelades in efter 

godkännande från respondenterna. 

 

Vid genomgång av intervjuerna har tagits i beaktande att alla tre arbetar aktivt för ett utvecklat 

samarbete och att samtliga gav en i stort sett positiv bild av situationen. Dock svarade de, som vi 

uppfattade det, uppriktigt på de frågor som ställdes om eventuella negativa förhållanden eller effekter.  

Hänsyn har även tagits till det faktum att Arumskog och Hallendorff arbetar för olika kommuner och 

att deras svar ofta kom att handla om den egna kommunens situation.   

 

Den 29 april besöktes Konsert och Kongress i Linköping där representanter från Linköpings och 

Norrköpings kommun hade öppet hus för allmänheten. Via kontakt med Bertil Malmström, 

Linköpings kommun har vi även fått tillåtelse att använda Birgitta Hjelms illustrationer ur den 

gemensamma översiktsplanen.  

                                                 
9 Lundahl och Skärvad, 1999, s 117 
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3. Referensram  
Kapitlet behandlar de nationalekonomiska teorier som är relevanta för en fortsatt diskussion om 

Fjärde Storstadsregionen och den utveckling som skett och som idag sker. Vi inleder med en 

genomgång av lokaliseringsteorier och dess ursprung i den klassiska mikroekonomiska teorin, för att 

sedan djupare diskutera teoribildningen bakom agglomeration och det som brukar kallas den nya 

ekonomiska geografin. Här tas även infrastrukturens roll upp och forskning från Holland redovisas 

som exempel. Avslutningsvis diskuteras begrepp som välfärd och effektivitet. 

3.1 Lokaliseringsteori 
Adam Smith kallas ofta för nationalekonomins fader och diskuterade redan på 1700-talet 

problematiken bakom var företag väljer att lokalisera sig. Han fastslog bland annat att närhet till 

vatten kan vara en avgörande faktor och påbörjade således diskussionen om transportkostnader.10 På 

1800-talet fortsatte diskussionen bland annat i och med Alfred Marshalls verk Principal of Economics 

där han diskuterar utbud, efterfrågan och marginalnytta. Grunden till just lokaliseringsteori brukar 

härledas till den diskussion som fördes bland tyska ekonomer i sekelskiftet mellan 1800 och 1900-

talet. I det som idag kallas den klassiska lokaliseringsteorin refereras ofta den tyske ekonomen Alfred 

Weber.11 

 

Weber frågade sig bland annat vad som får en industri att flytta från en plats till en annan och 

identifierade två olika typer av orsaker, primära och sekundära. De primära orsakerna kan beskrivas 

som regionala faktorer så som transportkostnader eller geografiska skillnader och sekundära orsaker 

som agglomerationsfaktorer. 12  Agglomerationsfaktorer, eller dess motsats deglomerationsfaktorer, 

beskrivs som en konsekvens av att produktion centraliseras eller decentraliseras.13  

 

De lokaliseringsteorier som idag används är monopolistiska modeller där konsumenten antas betrakta 

varje företags produkt som i ett specifikt geografiskt eller karakteristiskt rum. Ju närmare varorna 

ligger varandra desto bättre substitut är de. Även konsumenterna antas vara lokaliserade geografiskt 

eller karaktärsmässigt. En konsument förlorar i nytta ju längre ifrån hemmet varan i fråga finns eller 

om karaktären på produkten inte överensstämmer med den efterfrågade.14  

3.1.1 Hotellings gata 
Hotellings gata är en modell utvecklad av ekonomen Harold Hotelling för att förklara lokaliserings- 

och prissättningsbeteenden hos företag. Här kommer vi endast att studera lokaliseringsproblematiken. 
                                                 
10 Brakman et al, 2001, s 81 
11 Brakman et al, 2001, kap 2 
12 Weber, 1969, s. 21 
13 Weber, 1969, s. 124 
14 Carlton och Perloff, 2000, s. 221 
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I modellen antas produkterna endast skiljas åt på en punkt, nämligen rent geografiskt. I modellen 

antas att en stad endast består av en gata och att det finns två identiska företag som i utgångsläget 

finns i varsin ände av gatan. Konsumenterna finns jämnt utspridda längs hela gatan. Hotellings 

slutsatser visar att företag alltid kommer att placera sig så att de når det största antalet konsumenter 

vilket enligt modellen resulterar i att de båda företagen så småningom kommer att ligga vägg i vägg, 

centralt placerade på huvudgatan.  I den enkla illustrationen nedan visas förflyttningen av företagen.15 

 

3.2 Agglomeration 
Genom att placera sig i närheten av andra aktörer kommer företag att dra fördelar av en speciell form 

av skalfördelar vilket Weber kallade economies of agglomeration.16 Begreppet agglomeration har två 

olika betydelser. Den mer vanliga är i samband med att företag i samma eller relaterade branscher 

tenderar att lokalisera sig i geografisk närhet till varandra i så kallade kluster. Den andra betydelsen är 

när människor och ekonomisk verksamhet i allmänhet tenderar att koncentreras i stora städer och i 

vissa regioner17 Vi kommer här att fokusera på den andra betydelsen, även kallad ren agglomeration.18    

 

De externa effekterna av agglomeration identifierades redan av Marshall i slutet av 1800-talet och 

kallas the Marshallian triad. Koncentrationen av flera företag i ett enda område erbjuder bättre 

tillgång till specialiserad arbetskraft, så kallad labour market pooling, och även stor möjlighet till 

samutnyttjande av produktionsinsatser, input sharing. Den sista effekten benämner Marshall som 

                                                 
15 Carlton och Perloff, 2000, kap. 7 
16 Dicken och Lloyd, 1990, s. 208 
17 Malmberg, 2000, s. 233 
18 McCann och Mudambi, 2004   

Figur 1: Illustration Hotellings gata 

Utgångsläge 
butik 2 

Utgångsläge 
butik 1 
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knowledge spillovers, och förklarar att samlokalisering sker för att kunna utnyttja den kunskap som 

finns i området till följd av närheten mellan de olika aktörerna.19  

3.3 Den nya ekonomiska geografin 
Den nya ekonomiska geografin söker förklara varför ekonomisk verksamhet koncentreras till vissa 

regioner, hur företagens utveckling och konkurrenskraft påverkas av sin omgivning och varför vissa 

regioner är mer ekonomiskt framgångsrika än andra.20 Det är den teoribildning som bäst förklarar 

skillnader i den regionalekonomiska utvecklingen och bygger på statistiskt underbyggda resonemang 

om skalfördelars betydelse. Enkelt uttryckt så gör kortare avstånd det lättare för människor att 

samverka i ekonomiska aktiviteter och ju fler som samverkar desto större fördelar.21 Forskning som 

gjorts på senare tid utreder i vilken omfattning bland annat skillnader i naturresurser, geografiskt läge, 

befolkningsstruktur eller utbildningsnivå på arbetskraften påverkar de ovan nämnda 

undersökningsområdena, dock finns ännu inte några definitiva svar på frågan.22  

 

Startskottet för den nya ekonomiska geografin kom i och med Nobelprisvinnaren Paul Krugmans 

artikel Increasing Returns and Economic Geography från 1991, där han utformar den så kallade 

centrum-periferi-modellen. Modellen förklarar varför tillverkning koncentreras till endast vissa 

regioner och baseras på samspelet mellan stordriftsfördelar och transportkostnader. När 

transportkostnaderna är låga, finns incitament för företagen att centralisera produktionen till endast ett 

fåtal platser. På så vis kan man bättre utnyttja sina stordriftsfördelar och fortfarande nå kunderna utan 

allt för stora kostnader. Samtidigt tenderar företag att etablera sig i regioner där det finns en stor 

marknad med konsumenter i närheten.23 Denna modell har sedan vidareutvecklats (av bland andra 

Masahisa Fujita) till att inkludera den ibland helt avgörande roll som ett gynnsamt läge, exempelvis 

närheten till en hamn, har för var ett nytt område för ekonomisk aktivitet kommer etableras.24 Även 

historiens roll, det vill säga slumpens avgörande för den initiala etableringen, har betydelse.25  

 

Dagens syn på vad som styr företagens lokaliseringsval är mer inriktad på kunskap, innovation och 

utveckling än kostnadsminimering och fysisk omgivning. Att geografiskt lokalisera sig i närheten av 

andra företag, vare sig de driver likartade verksamheter eller inte, ger fördelar när det kommer till just 

innovation och kunskapsutbyte mellan företag. Utvecklingen inom den ekonomiska geografin har 

även gått mot att inkludera andra sektorer än tillverkningsindustrin, då främst tjänstesektorn.26  

                                                 
19 Ottaviano, 2008 
20 Malmberg, 2000, s. 223 
21 Sweco Eurofutures (Trendanalys 2009) 
22 Malmberg, 2000, s. 223 
23 Krugman, 1991 
24 Fujita och Krugman, 2004 
25 Fujita och Thisse, 2002, s. 305 
26 Berger, 2000. s 219 
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3.3.1 Infrastrukturens roll 
En stor del av anledningen till var företag väljer att lokalisera sig ligger i marknadens attraktionsvärde 

i form av den relativa storleken och närheten till övriga marknader, med andra ord dess 

tillgänglighet.27 Både attraktionsvärdet och tillgängligheten påverkas till stor del av infrastrukturen, 

och då främst transportinfrastrukturen, inom och mellan regioner. Infrastrukturens utbredning, 

kapacitet och kvalitet har därför en avgörande roll för en regions ekonomiska utveckling och 

tillväxt.28 En regions eller en marknads storlek avgörs av hur långt det är möjligt att förflytta sig inom 

en viss tidsram och är beroende av effektiviteten hos det inomregionala transportsystemet. Tumregler 

för tidsavstånd visas i tabellen nedan29. Infrastrukturinvesteringar leder således till en geografiskt 

större marknad. Storleken är vidare avgörande för hur många näringar som kan finnas i en region. 

Större regioner har ett större utbud och förbättringar i infrastrukturen gör att fler näringar får plats då 

regionen växer.30  

 

Resa Tid 
Inomkommunal  0-15 min
Inomregional (utanför egen kommun) 15-20 min
Mellanregional (utanför egen region)  + 60 min

Tabell 1: Tidsram för resor inom kommunen, inom regionen eller mellan olika regioner. 
 

En välutvecklad transportinfrastruktur erbjuder inomregional tillgänglighet till arbetsplatser, 

arbetskraft, service, tjänster och utbildning, mellanregional tillgänglighet till kunder, leverantörer och 

universitet samt internationell tillgänglighet till exportmarknader och importkällor. En 

transportinfrastruktur av dålig kvalitet leder till isolering och dålig kunskapsspridning, en väl 

fungerande transportinfrastruktur bidrar istället till klusterbildning av företag och kunskapsöverföring 

till avlägsna platser. Förbättringar i infrastruktur kan därför bana väg för ytterligare specialisering, 

förbättrad tillgänglighet inom och mellan regioner då tidsavstånden minskar och omlokalisering av 

företag till regioner med lägre kostnader på exempelvis mark.31  

3.3.2 Tidigare forskning  
Genom att studera detaljerad företagsdata från 90 000 företag mellan åren 1990 och 2004 i provinsen 

Zuid-Holland i södra Holland har forskare Michiel de Bok dragit slutsatser om företags 

lokaliseringsbeslut. de Bok använder i sina tester den modell han själv utvecklat för att studera just 

hur företagens lokaliseringsbeslut påverkas av transportinfrastruktur, SFM-modellen (Spatial Firm-

demographic Micro-simulation). Med hjälp av modellen undersöker han hur företagens lokalisering 

                                                 
27 Ottaviano, 2008 
28 Karlsson och Klaesson, 2002 
29 Strömquist, 2007 (omarbetad tabell) 
30 Karlsson och Klaesson, 2002 
31 Karlsson och Klaesson, 2002 
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och omlokaliseringsbeslut påverkats av en signifikant infrastruktursatsning, i undersökningens fall 

motorvägen A4 mellan städerna Rijswijk och Rotterdam.32  

 

Datamängden består av variablerna: Industrisektor (12 olika), storlek (hur många heltidsanställda har 

företaget), ålder på företaget, lokalisering (sexsiffrig kod, typ postnummer), utvecklingen för företaget 

(storleken nu jämfört med för ett år sen) samt en dummyvariabel för företags demografiska händelser. 

Den större delen av analysen behandlar sannolikheten för att företag väljer att omlokalisera sig och 

resultaten visar att sannolikheten för omlokalisering signifikant påverkas av storleken och tillväxten i 

företaget. Ju större och äldre ett företag är desto mindre är sannolikheten för omlokalisering. Hänsyn 

har tagits till autokorrelation mellan variablerna storlek och ålder. Både positiv och negativ tillväxt i 

företaget ökar sannolikheten till omlokalisering.33 Resultaten från tester av hur företag tänker vid en 

omlokalisering visar att företag gärna placerar sig i närheten av sin ursprungliga placering. Hur 

mycket en motorvägspåfart eller en tågstation betyder när ett företag letar ny lokalisering varierar 

mellan sektorerna. Närhet till arbetskraft visade sig vara mycket signifikant. Övriga resultat från 

undersökningen visar att tillgänglighet och agglomeration signifikant påverkar företagens rumsliga 

beteende och att tillgänglighet påtagligt ökar anställningsmöjligheterna i området.34  

3.4 Välfärd/effektivitet 
Välfärd är den samlade benämningen på människors levnadsförhållanden så som ekonomi, hälsa, 

utbildning och boendeförhållanden. Vid statliga projekt så som stora infrastruktursatsningar görs ofta 

en analys av välfärden, en så kallad normativ analys, där effektiviteten i projektet undersöks.35 

Åsikterna om hur man definierar effektivitet går isär men ett av de mer kända kriterierna är Pareto-

effektivitet.  En åtgärd anses vara Pareto-effektiv om den leder till att någon får det bättre utan att 

någon får det sämre.36 En mer vedertagen tolkning är dock att en åtgärd är effektiv, även om den leder 

till försämringar för någon bara det kan kompenseras genom att vinnarna får mer än vad förlorarna 

går miste om, det så kallade Kaldor-Hicks-kriteriet 37 . Skillnaden mellan Pareto-effektivitet och 

effektivitet enligt Kaldor-Hicks-kriteriet kan förklaras genom ett kort exempel. En större 

infrastruktursatsning, exempelvis en ny motorväg i norra Sverige, betalas av alla medborgare i såväl 

södra som norra. Dock är det antagligen så att de i södra delen av landet har större kostnad än nytta av 

motorvägen. Enligt Pareto-kriteriet är detta inte ett effektivt projekt då det leder till att någon eller 

några får det sämre. Enligt Kaldor-Hicks-kriteriet däremot kommer samhället att genomföra alla 

                                                 
32 de Bok, 2008 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Hultkrantz och Nilsson, 2008 
36 Pindyck och Rubienfeld, 2005, kap. 16 
37  ”En åtgärd är effektiv även om den leder till försämringar för någon/några, det räcker med att förlorarna skulle kunna 
kompenseras, dvs. att vinnarna får mer än vad förlorarna går miste om.” 
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åtgärder som har ett positivt nuvärde och så länge som nyttan av motorvägen i norr är större än den 

kostnad människor i södra Sverige känner så är åtgärden effektiv.38   

 

En viktig del av mikroekonomisk teori är att granska samhället med utgångspunkt i de enskilda 

beslutfattarnas val och att göra samhällsekonomiska kalkyler. En samhällsekonomisk kalkyl skiljer 

sig från en finansiell eller företagsekonomisk kalkyl då den tar upp de samlade konsekvenserna för 

alla som påverkas och inte bara den direkta påverkan från det aktuella företaget eller projektet. I 

slutändan är det alltid enskilda människor som tar beslut och man vill förklara vad som avgör dessa 

val och hur de samverkar med andra individers agerande. Olika ageranden ger upphov till olika 

konsekvenser och teorierna söker förklara vad som är en samhällsekonomiskt effektiv användning av 

de medel som finns.39 När en handling av ett företag eller en konsument ger upphov till kostnader 

eller vinster för andra än de själva uppstår så kallade externaliteter, helt enkelt en extern effekt av 

handlingen. En negativ sådan effekt kan till exempel vara utsläpp från en industri och en positiv kan 

vara att även grannar kan njuta av en vacker trädgård.40  

 

Vid en samhällsekonomisk kalkyl eller en cost benefit analys av ett projekt behövs först och främst 

utredas vilka personer som påverkas, detta gäller dock inte om man utgår från Kaldor-Hicks-kriteriet 

då man ser till helheten och inte individerna. Sedan identifieras konsekvenserna och deras livslängd 

och beräkningar av värdet i pengar samt nuvärdet av projektet utförs. Det handlar alltså till stor del 

om att kvantifiera, värdera och diskontera, osäkerheten är ofta stor. Kalkylen ska fungera som 

underlag för att fatta beslut som leder till effektiv resursanvändning men i slutändan baseras besluten 

på gissningar om framtiden. Även en hållbar utveckling och rättvisa förhållanden över generationer är 

en viktig del i dessa analyser. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov 

utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov41. För att uppnå 

detta krävs ett långsiktigt tänkande, vilket kan vara svårt att uppnå då individer har ett kortare 

tidsperspektiv jämfört med ett samhälle. Framtida generationer är beroende av nuvarande generation 

men förhållandet gäller inte omvänt.42 

     

Den samlade samhällsnyttan av ett projekt kan definieras som summan av konsumentöverskott och 

producentöverskott och för att kvantifiera dessa behövs beräkningar av projektets nytta och kostnad. 

Nyttan av ett projekt är summan av samtliga individers betalningsvilja och mäts genom marknadens 

efterfrågekurva där konsumenternas värderingar visas. Konsumentöverskott är skillnaden mellan 

betalningsviljan och den faktiska betalningen och ger en approximation av samhällets 
                                                 
38 Hultkrantz och Nilsson, 2008, s. 311 
39 Hultkrantz och Nilsson, 2008, kap. 1, 15 
40 Carlton och Perloff, 2000, s. 82 
41 http://www.ne.se/lang/hållbar-utveckling 
42 Hultkrantz och Nilsson, 2008, kap. 5 



Den Fjärde Storstadsregionen 
 

 

 15

(betalnings)vilja att få förändringar genomförda. Kostnaden för en åtgärd beräknas utifrån den 

ytterligare resursförbrukning som krävs för att genomföra projektet. Marknadens utbudskurva är 

summan av samtliga företags marginalkostnadskurvor. Producentöverskottet är skillnaden mellan 

intäkter och kostnader, företagets bidrag för att täcka fasta kostnader och dess vinst.43  

                                                 
43 Pindyck och Rubienfeld, 2005, s. 300 
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4. Regioner 
Då uppsatsen tar sin utgångspunkt i regionen Östergötland och den utveckling som sker syftar detta 

kapitel till att reda ut definitioner och begrepp angående regioner. Här förklaras vad en region är 

och hur regionförstoring sker. Vidare diskuteras två olika typer av regioner, monocentriska och 

polycentriska. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av forskning som genomförts i Holland och 

som visar på skillnader mellan dessa två typer av regioner.  

4.1 Vad är en region?  
Det är svårt att geografiskt avgränsa en region och man skiljer mellan administrativa och funktionella 

regioner. I syfte att analysera marknader och planera för infrastruktur är den funktionella regionen det 

mest relevanta begreppet. En funktionell region är ett ekonomiskt integrerat geografiskt område som 

kännetecknas av inomregional interaktion, som till exempel utbyte av varor och tjänster och 

arbetspendling. En funktionell region innehåller ofta flera administrativa regioner som samarbetar. 44 

En administrativ region i sin tur är ett geografiskt område som till exempel kommun eller landsting.45  

 

Det finns ingen exakt definition på vad som ska klassas som en storstadsregion och det finns heller 

ingen exakt översättning av ordet på engelska. Man pratar om metropolitan city regions men då oftast 

i sammanhang där just metropoler som New York, London eller Tokyo nämns. På uppdrag av det 

regionala samarbetet i Östergötland har Ulf Strömquist, ekonom från Jönköpings Universitet, 

sammanställt en rapport med namnet Linköping – Norrköping: Gemensam marknad och framtid. 

Strömquist för här en diskussion om vad som är en storstadsregion och hur det skiljer sig åt beroende 

på utgångspunkt. I ett globalt sammanhang pratas om en gräns på tre miljoner invånare medan 

forskning och översikter som rör Europa benämner städer med över miljonen invånare som storstäder. 

Strömquist argumenterar vidare att städer i Norden inte behöver ha mer än 500 000 invånare för att 

benämnas storstäder.46 Omlandet kring en stad är också viktig i en diskussion om vad som är en 

storstad eller vad som är en storstadsregion. Oftast är omlandet större än själva kärnstaden i en 

storstadsregion och dessutom är det inte bara kärnstaden som växer, enligt många krävs att även 

kranskommuner har en positiv utveckling, befolkningsmässigt. Endast i storstadsregionerna antas 

kärnstäderna tillräckligt stora och dynamiska för att stimulera ömsesidig tillväxt.47      

4.1.1 Regionförstoring  
Koncentrationen av människor till mycket stora städer ökar hela tiden och både ekonomer och 

geografer har länge sökt förklara fenomenet med att företag och hushåll koncentreras till större 

                                                 
44 Karlsson och Olsson, 2004 
45 http://www.ne.se/lang/region 
46 Strömquist, 2007 
47 Ibid 
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regioner även om empiriska bevis visar att levnadskostnaderna där är högre. Svaret är allt som oftast 

att man betalar för att vara nära människor eller företag dock förklaras sällan varför.48    

 

En given region kan växa rent befolkningsmässigt, ekonomiskt eller geografiskt. En regions 

utveckling påverkas av endogena faktorer, vad som sker inom regionen, men också av exogena 

faktorer, vad som sker i omvärlden. Hur nationella regioner påverkas av exogena faktorer är 

individuellt, vissa påverkas i hög grad medan andra står mer självständiga, dock påverkas alla av 

BNP-tillväxten samt efterfråge- och sysselsättningsutvecklingen i landet. Vid samhällsekonomiska 

kalkyler och prognoser är sambandet mellan en regions och hela landets utveckling av stor 

betydelse.49 Exempel på direkta regionförstoringseffekter är skalfördelar och mångfald i form av 

kunder, arbetsplatser och kultur vilket ses som positivt, dock kan indirekta effekter innebära högre 

landpriser, kriminalitet och miljöförstöring. Vad som händer i en specifik region beror på utgångsläget, 

formen av och orsaken till förstoringen.50 

4.2 Monocentriska och polycentriska regioner 
De flesta ekonomiska regioner är uppbyggda runt en kärna, allt som oftast den största staden i den 

aktuella regionen, exempelvis Paris i Ile de France eller Göteborg i Västra Götaland. Detta kallas en 

monocentrisk region och dess motsats är en polycentrisk region. En polycentrisk region, ofta kallad 

PUR-region (Polycentic Urban Region), är en region med mer än ett centrum. Ett geografiskt område 

med en stor population som finns lokaliserad i olika centrum vilka är separerade av icke urbaniserade 

områden. Exempel på PUR-regioner är Ruhrområdet i Tyskland och Randstad i Holland.51  

 

För att kunna betraktas som en PUR-region behövs bland annat att det förekommer en intensiv 

ekonomisk interaktion städerna emellan, exempelvis i form av gemensamma arbetsmarknader. Det är 

viktigt att det inte existerar någon betydande storleksskillnad mellan städerna och även betydelsefullt 

att städerna ligger på rimligt avstånd till varandra, en timmas restid används ofta som referens. Ligger 

de för nära kommer de att sammansmälta till en stad och är avståndet för stort blir samarbete svårt.52 

Idén bakom polycentriska regioner är att dessa ska kunna ta till vara på skalfördelar och komplexitet 

som liknar monocentriska storregioner, utan att för den delen lida av de nackdelar som en 

monocentrisk region ofta drabbas av. Dock uppkommer fördelarna med monocentriska storregioner 

ofta från just dess storlek, koncentration och närhet. Strukturen av en PUR-region, som inte alltid kan 

nå upp till samma koncentration eller närhet, kan därför vara en nackdel. Stora avstånd, spridd 

                                                 
48 Fujita och Thisse, 2002, kap. 1 
49 Karlsson och Klaesson, 2002 
50 Meijers, 2008 
51 Parr, 2008  
52 Parr, 2004 
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befolkning, småskalig infrastruktur och möjlig rivalitet mellan städerna kan skapa en ofördelaktig 

ekonomisk situation.53   

4.2.1 PUR-regioner enligt Meijers  
I sin forskning kring PUR-regioner har holländaren Evert Meijers gjort omfattande undersökningar på 

42 olika regioner i Holland. Meijers har testat om tre närliggande städer, med ungefär 100 000 

invånare vardera kan samordna sig så att de fungerar som en stad med 300 000 invånare. Individuellt 

riskerar städerna att bli bortglömda men tillsammans kan de konkurrera storleksmässigt med 

storstadsregioner. Syftet är att de tillsammans ska kunna utveckla konkurrensfördelar som sedan 

hjälper till att marknadsföra regionen. Då både en hög grad av centralisering så väl som en hög grad 

av decentralisering har negativa konsekvenser frågar sig Meijers om inte PUR-regioner är den bästa 

lösningen.54 

 

Beroendevariabeln, ett sammansatt index över kultur-, fritid- och sportfaciliteter har testats mot de 

oberoende variablerna den totala populationen, antal upptagna hotellsängar, medelinkomsten hos 

hushållen samt graden av polycentrisk region. Resultaten visar att populationsstorleken är den 

viktigaste förklaringsvariabeln och storleken på den ej bofasta populationen, för vilken antalet 

upptagna hotellsängar har använts, den näst viktigaste. Hushållsinkomsten är negativt korrelerad till 

närvaron av faciliteter, vilket förklaras med att vissa faciliteter är mer besökta av låginkomsttagare än 

av höginkomsttagare. De fyra variablerna förklarar tillsammans 94,8 procent av variationen mellan 

regionerna när det gäller utbudet av faciliteter.55  

 

Enligt Meijers bör en PUR-region ha potential att utnyttja samma skalfördelar och mångfald som 

motsvarande monocentrisk region, utan att för den delen lida av de nackdelar som en storstad för med 

sig. Analysen av resultaten visar dock att polycentriska regioner har nackdelar jämfört med 

monocentriska, ju mer polycentrisk en region är desto färre kultur-, fritids- och sportfaciliteter finns 

där. Meijers resultat pekar alltså mot att en polycentrisk region inte kan utnyttja samma fördelar som 

en monocentrisk region i motsvarande storlek. Förklaringen antas ligga i att en PUR-region inte får 

samma agglomerationseffekter då avstånden inom regionen automatiskt är längre. En ytterligare orsak 

poängteras, nämligen att PUR-regioner ofta har en historia och en tradition av rivalitet mellan de olika 

centrumen. Konkurrens inom en region antas leda till att städerna blir mer lika istället för att 

komplettera varandra.56    

 

                                                 
53 Parr, 2004 
54 Meijers, 2008 
55 Ibid 
56 Ibid 
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5. Den Fjärde Storstadsregionen  
Kapitlet tar sin utgångspunkt i det samarbetet som kallas den Fjärde Storstadsregionen och i det 

material som tagits fram av dem som arbetar med projektet. Dagsläget i regionen diskuteras samt det 

pågående samarbetet mellan Linköping och Norrköping, och visionen för framtiden. Avslutningsvis 

diskuteras infrastruktursatsningen Ostlänken. Mycket av kunskapen kommer från intervjuer med Ulf 

Arumskog från Norrköpings kommun, Jan Hallendorff från Linköpings kommun samt Mats Helander 

från Östsam. Alla tre arbetar aktivt med utvecklingen i regionen.   

5.1 Sveriges storstadsregioner 
Riksdagen har fastställt två övergripande mål för den svenska storstadspolitiken, att skapa 

förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt och att bryta segregationen i utsatta stadsdelar.57 Hittills 

har regeringen mest fokuserat arbetet på integrationsfrågan, varför Tillväxtverket (tidigare Nutek) år 

2006 inledde projektet Storstadspolitik för nationell tillväxt som pågår fram till 2009. Tillväxtverket 

rekommenderar bland annat förbättringar av infrastrukturen och ett ökat bostadsbyggande, för att 

kunna åstadkomma detta krävs bättre samordning mellan och inom myndigheter. För att genomföra 

projektet vände sig Tillväxtverket till svenska potentiella storstadsregioner. Exempel på aktiviteter 

inom projektet är förutom att arbeta för infrastruktur och bostadsbyggande bland annat analyser och 

metodutveckling, projektfinansiering och omvärldsbevakning.58  

 

Det finns tre storstadsregioner i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt Tillväxtverkets 

indelning i FA-regioner betraktas Linköping och Norrköping som en region och ses då 

befolkningsmässigt som Sveriges fjärde största region. 59 Enligt denna indelning har 

Stockholmsregionen 2 352 673 invånare, Malmöregionen 1 048 265 invånare, Göteborgsregionen 

1 046 611 invånare medan Östergötland har 419 443 invånare.60   

5.1.1 Projektet den Fjärde Storstadsregionen 
År 2002 påbörjades samarbetet mellan marknadsbolagen i Linköping och Norrköping för att skapa det 

varumärke som kom att bli Fjärde Storstadsregionen. Regionen marknadsförs som en unik 

storstadsregion med två stadskärnor och består förutom Linköpings och Norrköpings kommun även 

av kommunerna Kinda, Åtvidaberg, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping, Ödeshög, Boxholm, 

Mjölby, Motala och Vadstena. Att bilda varumärket Fjärde Storstadsregionen är en del i det samarbete 

som kontinuerligt pågår mellan Linköping, Norrköping och i viss mån övriga kommuner, för att 

kunna möta framtiden på bästa sätt. Målet är att regionen ska utvecklas och uppfattas som mer 

                                                 
57 Nutek, 2006 
58 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/storstadsprogrammet.4.21099e4211fdba8c87b800017612.html 
59 Se bilaga 1 för vilka kommuner som hör till respektive region. 
60 Bearbetning av befolkningsstatistik från SCB, siffror för december 2008, enligt Tillväxtverkets indelning i FA-regioner 
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attraktiv att etablera verksamhet, investera, bo, arbeta och studera i. Idag har det som kallas Fjärde 

Storstadsregionen 420 000 invånare och 190 000 arbetstillfällen. I visionerna för regionen satsar man 

på mer än 500 000 invånare och 220 000 arbetsplatser till år 2030.61  

5.2 Östergötland idag 
Regionens två huvudorter Linköping och Norrköping är i grunden två mycket olika städer, medan 

Linköping är ett gammalt kyrkligt och administrativt centrum samt garnisonsstad är Norrköping en 

gammal industri- och handelsstad. Dock har Norrköping genomgått en kraftig strukturomvandling i 

näringslivet och idag har staden färre anställda inom tillverkningsindustrin än rikssnittet, även färre än 

Linköping.62 Sysselsättningen är främst koncentrerad till Linköping som har en betydligt starkare 

arbetsmarknad än regionen i övrigt. Det finns idag ungefär 36 000 företag i regionen varav lite mer än 

hälften finns lokaliserade i Linköping eller Norrköping.63  

 

Regionen har 4,5 procent av Sveriges yrkesverksamma befolkning, erbjuder 4,3 procent av 

arbetstillfällena och står för 3,9 procent av BNP. Den låga andelen yrkesverksamma, många studenter 

och låg förvärvsprocent, har gjort att regionen tappat mark när det gäller ekonomisk utveckling. Den 

generella utbildningsnivån i regionen är lägre än i övriga Sverige. I Linköping är förvärvsfrekvensen 

högre hos de med gymnasial utbildning jämfört med dem med eftergymnasial. Skillnaden är inte stor 

men utmärker sig då den generella tumregeln säger att högre utbildning leder till bättre möjligheter till 

arbete. Med sex procent av rikets högskolestudenter ligger regionen över rikssnittet dock stannar inte 

studenterna kvar i regionen efter examen, inte ens hälften är kvar två år efter avlagd examen.64  

 

Befolkningsmängden i hela regionen växer, dock i långsammare takt än riksgenomsnittet och medan 

Linköping och Norrköping står för den stora tillväxten backar åtta av de resterande tio kommunerna. 

Mellan 2000 och 2008 har befolkningen i regionen ökat med ungefär 12 000 personer. Befolkningen 

ökar främst genom invandring och födelsenetto, andelen som kommer från andra regioner i Sverige är 

liten. Tabell två visar hur befolkningsutvecklingen har sett ut i regionen de senaste åren och tabell tre 

visar befolkningsutvecklingen uppdelat på Sveriges fyra största regioner.  

 

 

 

 

 

                                                 
61 Linköping och Norrköpings kommun, (Gemensam översiktsplan 2009) 
62 Arumskog (intervju 2009) 
63 Fjärde Storstadsregionen (Mångfald) 
64 Sweco Eurofutures, (Trendanalys 2009) 
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Befolkningen i Östergötland 2000 till 2008 Förändring 
  2000 2002 2004 2006 2008 00 till 08 (%) 07 till 08 (%)
Boxholm 5 334 5 291 5 287 5 226 5 260 -74 (-1,4) 37 (0,7)
Finspång 21 477 21 208 20 993 20 812 20 589 -888 (-4,1) -114 (-0,6)
Kinda 10 129 10 014 9 953 9 918 9 885 -244 (-2,4) -62 (-0,6)
Linköping 133 168 135 066 136 912 138 580 141 863 8 695 (6,5) 1 496 (1,1)
Mjölby 25 157 25 153 25 326 25 348 25 654 497 (2,0) 119 (0,5)
Motala 42 175 42 078 42 062 41 959 41 953 -222 (-0,5) -107 (-0,3)
Norrköping 122 199 123 303 124 410 125 463 128 060 5 861 (4,8) 1 380 (1,1)
Söderköping 13 936 14 009 14 095 14 051 13 959 23 (0,2) -61 (-0,4)
Vadstena 7 668 7 629 7 562 7 541 7 475 -193 (-2,5) -61 (-0,8)
Valdemarsvik 8 337 8 230 8 195 8 038 7 852 -485 (-5,8) -97 (-1,2)
Åtvidaberg 11 946 11 887 11 817 11 775 11 543 -403 (-3,4) -115 (-1,0)
Ödeshög 5 688 5 566 5 520 5 433 5 350 -338 (-5,9) -21 (-0,4)

 Tabell 2: Befolkningsutveckling mellan åren 2000 och 2008 uppdelat på kommun65 

 

Befolkningen i de stora svenska regionerna 2000 till 2008 Förändring 
  2000 2002 2004 2006 2008 00 till 08 (%) 07 till 08 (%)
Östergötland 407 214 409 434 412 132 414 144 419 443 12 229 (3,0) 2 394 (0,6)
Stockholm 2 171 702 2 204 219 2 231 278 2 281 003 2 352 673 180 971 (8,3) 36 478 (1,6)
Göteborg 979 304 993 925 1 008 829 1 026 436 1 046 611 67 307 (6,9) 11 115 (1,1)
Malmö 967 641 982 857 997 699 1 019 914 1 048 265 80 624 (8,3) 14 565 (1,4)

Sverige 8 882 792 8 940 788 9 011 392 9 113 257 9 256 347 373 555 (4,2) 73 420 (0,8)

 Tabell 3: Befolkningsutveckling mellan åren 2000 och 2008 uppdelat på region66 

 

5.2.1 Regional tillgänglighet 
Genom ett välutvecklat vägnät, södra stambanan67, flygplatser och hamn, har regionen förbindelser 

med övriga Sverige och resten av världen. Från Linköping nås Stockholm på 1 timme och 40 minuter 

med X2000 eller 2 timmar och 15 minuter med regionaltåg. Dock är tågen i regionen både 

överbelastade och omoderna. Norrköping har en av Sveriges största och mest moderna hamnar vilken 

ses som navet i regionens logistik och transportcentrum68. Tillgängligheten inom regionen är god, på 

1970-talet etablerades motorvägen mellan Linköping och Norrköping och 1995 startade 

pendeltågstrafiken. Det tar nu ungefär 30 minuter med bil eller 25 minuter med tåg att ta sig mellan de 

båda citykärnorna. Pendeln ger även bra kommunikationer med flera av de omkringliggande 

kommunerna. Dock efterfrågas förbättrade kommunikationer från de kranskommuner som inte nås av 

pendeln så som Motala och Åtvidaberg.69   

 

                                                 
65 Bearbetning av befolkningsstatistik från SCB, enligt Tillväxtverkets FA-indelning 
66 Ibid 
67 Järnvägslinjen mellan Stockholm och Malmö 
68 Fjärde Storstadsregionen (Mångfald)  
69 Strömquist, 2007 
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Arbetspendlingen i regionen är mycket stor och sker framförallt från övriga kommuner till Linköping 

och Norrköping, dock har Linköping dubbelt så stor inpendling som Norrköping. Mellan Linköping 

och Norrköping pendlar ungefär 5 000 personer varje dag. Det finns även ett pendlingsflöde till och 

från övriga Sverige, se tabellen nedan.70  

 

Pendling från Linköping Pendling från Norrköping 
Norrköping 2 041 Linköping 2 894
Östergötland 2 798 Östergötland 2 412
Sverige 3 280 Sverige 2 922
Totalt 8 119 Totalt 8 228
Pendling till Linköping Pendling till Norrköping 
Norrköping 2 894 Linköping 2 041
Östergötland 11 268 Östergötland 5 075
Sverige 2 732 Sverige 2 295
Totalt 16 894 Totalt 9 411

Tabell 4: Pendlingsströmmar, årsgenomsnitt under 2000-talet.71 

 

5.2.2 Regionens fördelar  
Enligt marknadsföring för regionen utmärker den sig i ett internationellt perspektiv vad gäller såväl 

forskning och utveckling som produktion inom en rad olika kompetensområden: flygteknik, 

elektronik, mjukvara, medicinsk teknik/biomedicin och kommunikationsteknologi. Utöver dessa har 

regionen en ledande ställning inom papper och förpackning och är dessutom stor inom 

transport/logistik, modellering/simulering och livsmedel.72 Några av de största företagen i regionen är 

Saab, Acreo, IFS, Green Cargo, Holmen Paper och Cloetta Fazer. Linköping och Norrköping har 

varsin teknikpark vilka fungerar som mötesplats för kunskaps- och utvecklingsintensiva företag. 

Dessa är Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park, som drivs i nära samarbete mellan 

Linköpings Universitet, respektive kommun och näringslivet.73 

 
Linköpings Universitet är ett av Sveriges större lärosäten med omkring 25 000 studenter. LiU 

grundades i Linköping på 1960-talet, men universitetsstatus fick man först 1975. Sedan 1996 finns 

även ett campus i Norrköping.74   Universitetet är en viktig del av utvecklingen i regionen och 

samarbetar aktivt med både näringsliv och offentlig sektor.75 Redan från starten har universitet arbetat 

för en kultur av nytänkande och förnyelse och i regionen finns idag ett innovationssystem för 

utvecklande och realisering av nya idéer. Här finns bland annat Lead Incubator vars uppgift är att 

                                                 
70 Sweco Eurofutures (Trendanalys 2009) 
71 Bearbetning av siffror från Sweco Eurofutures (Trendanalys 2009) 
72 http://www.fjarde.se 
73 http://www.linkoping.se 
74 http://www.liu.se 
75 Arumskog, Hallendorff, Helander (intervjuer 2009) 
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stötta nya företag med hög tillväxtpotential och Venture Zone som hjälper studenter som vill starta 

eget.76  

5.3 Samarbetet Linköping – Norrköping 
Det finns en gammal antagonism mellan de båda tvillingstäderna Linköping och Norrköping och 

historiskt sätt har man inom kommunorganisationerna knappt reflekterat över den andra staden. På 

senare år har dock insetts att regionen är för liten och att ett samarbete över kommungränserna är 

nödvändigt för den utveckling man strävar efter. I och med Tillväxtverkets storstadsprojekt har vikten 

av ett samarbete uppmärksammats mer och mer. Idag finns en uttalad målsättning och man arbetar 

aktivt för ett stärkt samarbete mellan städerna. Det har varit en lång process och försök har gjorts 

tidigare utan några riktiga resultat. Strategin nu är att få in en tradition i att alltid tänka på möjligheten 

till samarbete med den andra staden, vad det än handlar om. Idag har städerna gemensam barnomsorg, 

gemensamma system för löner och upphandlingar och dessutom pågår arbetet med en gemensam 

räddningstjänst.77 

 

En viktig del i att skapa struktur och en förenad bild är den gemensamma översiktsplanen, som 

innefattar strategier för utveckling av bebyggelse, markanvändning och transportsystem. Samtliga 

kommuner i Sverige måste enligt Plan- och Bygglagen ha en översiktsplan och Linköping och 

Norrköping är ensamma om att göra en gemensam, som täcker båda kommunerna.78 Det arbete som 

sker nu är framförallt koncentrerat till Linköping och Norrköping men med hopp om att det så 

småningom även ska nå de övriga kommunerna i regionen. Det är svårt att driva ett regionalt 

samarbete och från kommunernas sida påpekas att det måste ses som att de stora städerna är motorer i 

den regionala utvecklingen och att fördelarna kommer att sprida sig även till kranskommunerna. Ett 

regionalt perspektiv fås genom samverkan med Regionförbundet Östsam som företräder de övriga 

kommunerna i regionen och arbetar för att inkludera dem i samarbetet och regionens utveckling.79    

 

Även om kommunerna arbetar hårt för att samarbeta på så många plan som möjligt är det långt kvar 

tills dess att samarbetet når alla områden. Det finns flera exempel på områden där de båda städerna 

fortfarande ses som just två helt skilda städer men där samarbete diskuteras, främst bland invånare 

och i media. Till exempel har regionen två olika dagstidningar; Östgöta Correspondenten i Linköping 

och Norrköpings Tidningar i Norrköping. Då de båda tidningarna inte rapporterar om sådant som sker 

i den andra staden eller dess omkringliggande kommuner delas regionen automatiskt i två delar. En 

annan fråga där ett samarbete diskuteras men ej kommit till stånd gäller flygtrafiken. Enligt 

                                                 
76 http://www.liu.se  
77 Arumskog och Hallendorff (intervjuer 2009) 
78 Arumskog (intervju 2009)  
79 Arumskog, Hallendorff, Helander (intervjuer 2009) 
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kommunerna är flygplatserna en ”icke-fråga” och de har istället valt att fokusera samarbetet på 

områden där man lättare kan komma överens om en lösning.80  

 

Det framgår vid intervjuerna att det finns en tudelad känsla i regionen vad gäller förhållandet till 

Stockholm och Mälardalen.81 Tecken indikerar att Norrköping i framtiden ser sig själva som en del i 

den växande Stockholmsregionen, några sådana planer eller tecken finns inte i Linköping. 

Norrköpings dragning till Stockholm visas bland annat i det så kallade Norrköpingspaketet som 

utvecklades 2004 av Norrköpings kommun, länsstyrelsen och infrastrukturverken i syfte att ”… 

vidareutveckla Norrköping som en intermodal nod och transportcentrum.82”Bakgrunden ligger i att 

Norrköping ses som en knutpunkt i den så kallade Nordiska triangeln och restiden till Stockholm i 

framtiden bör ligga på 45 minuter. 83  Diskussionen fortsätter i rapporten Vision Norrköping i 

Ostlänkenperspektiv utvecklad av stadsbyggnadskontoret i Norrköping, där förutsätts att Norrköping 

år 2030 kommer att vara en del av Stockholms omland.84 Vid intervjuerna blir det även tydligt att 

gammal rivalitet mellan städerna fortfarande gör sig påmind och att stadsgränserna är fortsatt skarpa 

bland invånarna.85 

5.3.1 Målbild 2030 
Målbild 2030 benämns det arbete som genomförs för att utveckla en gemensam målbild för Linköping 

och Norrköping. Sikte tas på år 2030 och målbilden ska vägleda de kommande decenniernas arbete 

och samarbete. Arbetet framställs som en process med syfte att beskriva var regionen står, vart 

regionen ska och hur den ska komma dit. Arbetet pågår i skrivande stund och har endast kommit en 

liten bit i en lång process.86  

 

Ett viktigt steg i detta arbete är de intervjuer som genomförts på cirka 100 utvalda personer. Bland de 

intervjuade finns politiker, tjänstemän och företrädare för näringslivet, universitetet, fackliga 

organisationer, kultur, besöksnäring, idrott, invandrarorganisationer samt ungdomar. Till grund för 

intervjuerna har noggranna trendanalyser genomförts, dessa berör områden som befolkning, 

näringsliv, kunskaps- och kompetensförsörjning, geografisk integration samt externa faktorer som 

klimatfrågor och europeisk integration. Intervjuerna syftar till att ta reda på hur synen på regionen ser 

ut i dag och var bland annat politiker, näringsliv och universitet ser regionen i framtiden.87  

 

                                                 
80 Arumskog och Hallendorff (intervjuer 2009) 
81 Arumskog, Hallendorff, Helander (intervjuer 2009) 
82 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/planerritningar/planer/norrkopingspaketet/ 
83 Se rubrik 5.4 för förklaring.  
84 Strömquist, 2007 
85 Arumskog, Hallendorff, Helander (intervjuer 2009) 
86 Helander (intervju 2009) 
87 Målbild 2030, 2009 
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Trendanalysen visar att regionen halkat på efterkälken på flera områden, bland annat när det gäller 

förvärvsfrekvens och utbildningsnivå, dock visar intervjuerna att de negativa siffrorna är nyheter för 

många. Okunskapen om hur regionen ligger till oroar och förklaras med att man istället för att jämföra 

sig med övriga landet ofta jämför sig med varandra, vilket leder till en snedvriden syn av verkligheten. 

I den sammanfattande bilden visar det sig att Östergötland saknar en stark identitet, dock har politiker 

i Linköping och Norrköping en allmänt tydligare och mer positiv bild över regionens samlade image. 

Befolkningen behöver öka i regionen men det finns risker med att de större städerna i regionen växer 

på bekostnad av de mindre orterna. Tillväxten i Linköping och Norrköping behöver spridas till 

kringliggande kommuner om hela regionen ska få en positiv utveckling. En stor oro uttrycks även när 

det gäller regionens förmåga att behålla utexaminerade studenter samt det faktum att regionen anses 

vara kulturellt fattig.88    

5.4 Ostlänken 
Ostlänken är en planerad 150 kilometer 

dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan 

Järna (Stockholm) och Linköping och en del av 

infrastruktursatsningen Europakorridoren och även 

en del av den Nordiska triangeln. I figur två visas 

bansträckningen för Ostlänken, den pickade linjen, 

i förhållande till den Nordiska triangeln.89  Dessa 

projekt utgår ifrån en utbyggnad av två banor, 

Europabanan (Stockholm-Jönköping-Köpenhamn-

Hamburg) och Götalandsbanan (Stockholm-

Jönköping-Göteborg). Europakorridoren utgör 

kärnan i den så kallade Nordiska triangeln, 

med mål att sammanbinda Nordens tre största 

städer, Stockholm, Köpenhamn och Oslo. 90 

Dock menar pådrivarna att projektet, Ostlänken, inte står och faller med dessa stora investeringar utan 

marknadsförs som ett enskilt projekt. Arbetet med Ostlänken påbörjades på allvar 2001, den mest 

aktiva aktören är samarbetet Nyköping Östgötalänken AB där berörda kommuner, Banverket och 

trafikhuvudmän finns representerade. 91  

                                                 
88 Målbild 2030, 2009 
89 Illustration Birgitta Hjelm 
90 http://www.europakorridoren.se 
91 http://www.ostlanken.se 

Figur 2: Ostlänken i förhållande till Nordiska triangeln
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5.4.1 Historik  
Den första delen av det idag finmaskiga och 12 000 kilometer långa svenska järnvägsnätet invigdes 

1856 och sträckte sig mellan Örebro och Nora. Några år senare öppnades det för trafik på sträckan 

Stockholm – Göteborg, då med en restid på 14 timmar. 1939 bestämde sig riksdagen för att förstatliga 

den svenska järnvägen och än idag så är det Banverket som har huvudansvaret för den svenska 

järnvägen92. Efter den snabba tillväxten i början av 1900-talet har utvecklingen avstannat och den 

svenska järnvägen anses idag vara omodern och långsam. Redan 1964 introducerades 

höghastighetståg i Japan och i Frankrike har länge funnits ett landstäckande nät av höghastighetslinjer 

för deras höghastighetståg, TGV. 93 Planerna på att bygga höghastighetsbanor även i Sverige har 

funnits länge, redan 1986 fanns planer på att bygga en ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg 

som skulle trafikeras av höghastighetståg. Detta projekt har diskuterats men hela tiden skjutits på 

framtiden och ingår idag som en del i projektet Europakorridoren.94  

5.4.2 Ostlänken - ”för välfärd och utveckling”  
Nyköping Östgötalänken AB bildades 2001 och har till uppgift att utreda, planera, informera och 

arbeta för att Ostlänken blir byggd så snart som möjligt. De är den enskilt största drivande kraften 

bakom Ostlänken och ägs av berörda kommuner längs bansträckningen95.  Företaget ser Ostlänken 

som en del av utvecklingen i regionen samt som ett miljö- och säkerhetsprojekt och spår positiva 

effekter för både människor och miljö. Ostlänken ses som en del i de två övergripande 

transportpolitiska målen, långsiktig hållbar transportförsörjning och samhällsekonomisk effektivitet96. 

 

De fyra statliga myndigheterna för transportinfrastruktur Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och 

Luftfartsstyrelsen har tillsammans gjort en samlad bedömning av effekterna av Ostlänken. De 

beräkningsbara nyttorna uppgår till 21,1 miljarder kronor varav den största delen hänförs till 

resenärerna i form av förkortade restider och ett ökat utbud, konsumentöverskott. Även 

producentöverskottet, skillnaden mellan intäkter och kostnader i trafiken, ger stora positiva effekter. 

Övriga beräknade effekter, exempelvis miljöeffekter, är i sammanhanget små. Enligt kalkylen 

kommer de samhällsekonomiska kostnaderna uppgå till 25,6 miljarder kronor och man räknar alltså 

med ett samhällsekonomiskt underskott på 4,4 miljarder. Den normalt beräknade livslängden för 

järnvägar är 60 år, i denna kalkyl räknar man dock på 100 år. Anledningen är att en stor del av 

kostnaderna utgörs av tunnlar och broar vilka har en längre livslängd. Dessa bedömningar är gjorda 

utifrån Banverkets beräkningsmetodik vilken inte fullt beaktar regionförstoringseffekter eller 

                                                 
92 1988 delades SJ och idag ansvarar Banverket för bannätet och SJ för tågtrafiken.  
93 http://www.banverket.se/sv/Webbfunktioner/Toppmeny/JARNVAGEN.aspx 
94 http://www.banverket.se  
95 Nyköping Östgötalänken AB:s ägare: Botkyrka kommun, Trosa kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, 
Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Mjölby kommun, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Östsam. 
Södertälje kommun och Östsvenska Handelskammaren är dessutom adjungerade till bolaget.  
96 Näringsdepartementet, 2009 
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förbättrade pendlingsmöjligheters effekt på arbetsmarknaden. Osäkerheten i dessa beräkningar är stor 

och känsligt för exempelvis antaganden om resandetillväxt. I effektbedömningen framgår att 

Ostlänken kommer att bidra till betydelsefulla regionförstoringseffekter längs bansträckningen. 

Risken att vissa regioner kan komma att växa på bekostnad av andra och att omfördelnings- och 

lokaliseringseffekter uppmärksammas också. 97  Huvudargumenten för Ostlänken sammanfattas på 

hemsidan www.ostlanken.se: 

• Bygga bort kapacitetsbristen för person- och godstrafik längs järnvägsstråket 

• Regionförstoring 

• Hävstångseffekter för kommuner längs bansträckningen 

• Vara en pusselbit i den nationella tillväxtpolitiken på 2000-talet 

• Ta marknadsandelar från flyg- och vägtrafik 

• Stimulera miljövänliga transporter 

• Stimulera trafiksäkrare resor 

5.4.3 Banverket och Ostlänken 
Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomisk 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet och Banverket har en bestämd 

strategi för hur beslutsprocessen ser ut när det gäller nya satsningar på den svenska järnvägen. 

Strategin består av fyra stadier, idéskede, förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Ostlänken 

ligger just nu i fas tre och järnvägsutredningen för projektet blir färdig under våren 2009.98   

 

I rapporten Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen från Banverket diskuteras vilka satsningar 

som kommer att göras på järnvägen i Sverige mellan åren 2010 och 2019. De totala behoven beräknas 

motsvara investeringar på ungefär 400 miljarder kronor men med stora frågetecken och reservationer 

för förändringar. Ostlänken finns som sagt ännu bara med på planeringsnivå och beroende av 

investeringstakten under perioden kan det bli aktuellt att påbörja byggandet innan 2019. Med 

anledning av projektets storlek finns det enligt rapporten inte möjlighet att genomföra hela projektet 

inom planperioden utan en mer realistisk horisont skulle vara 2025 – 2030.99 

                                                 
97 Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen, 2009 
98 http://www.banverket.se/sv/Aktuella-projekt/Projektuplagg.aspx 
99 Banverket, 2009 
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6. Samverkan i andra regioner  
För att få en bättre förståelse för det som sker i Östergötland och mellan de båda tvillingstäderna 

Linköping och Norrköping visar kapitel sex på exempel på andra regioner där det finns ett uttalat 

samarbete mellan städer. Vid intervjuerna fick vi tips om samarbeten i Holland och Skottland, sedan 

har vi även gjort en egen koppling till samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn.  

6.1 PUR-regioner i världen 
I Linköpings och Norrköpings strävan efter att få igång ett lyckat samarbete och göra verklighet av 

Fjärde Storstadsregionen letar kommunorganisationerna efter andra städer eller regioner i världen att 

jämföra sig med. Möjliga exempel finns att hitta i USA, bland annat i städerna Minneapolis och Saint 

Paul som nästan vuxit samman och ofta refereras till som the Twin Cities. Dock är dessa amerikanska 

metropoler svåra att jämföra med Linköping – Norrköping. Vid intervjuerna framgick att det finns två 

europeiska samarbeten vilka studeras noggrannare, Arnhem – Nijmegen i östra Holland och Glasgow 

– Edinburgh i Skottland.100  

 

Regionen Arnhem – Nijmegen är den tredje största regionen i Holland, med över 720 000 invånare, 

340 000 arbetstillfällen och 45 000 företag. Kommunerna i regionen samarbetar, för att förbättra den 

regionala koordinationen av boende, arbete och transport. Internationellt marknadsförs regionen som 

Arnhem Nijmegen, Cool Region, vilket är ett samarbete mellan den holländska handelskammaren, det 

regionala turistrådet och den största arbetsgivarorganisationen i Holland. I och med kampanjen vill 

regionen attrahera turister, företag, investerare, studenter samt kompetent och utbildad arbetskraft. 

Forskning, kunskapsutbyte och innovation är mycket viktigt för regionens ekonomi.101 

 

Glasgow och Edinburgh är Skottlands största städer och de drivande krafterna i den skotska ekonomin. 

Den kombinerande regionen har ungefär tre miljoner invånare. I ett försök till ytterligare ekonomiska 

framsteg påbörjades år 2005 ett samarbete mellan stadsfullmäktige i båda städer och skotskt 

näringsliv, detta trots forna rivaliteter städerna emellan. Samarbetet är sålunda nytt och några konkreta 

resultat är svåra att visa på. Prioritering har lagts på transportinfrastrukturen då förbättrade 

förbindelser mellan städerna förväntas ge effektivitetsvinster, större ekonomisk specialisering samt 

skapa en större arbetsmarknad och bättre matchning mellan arbetskraft och företag.102 Arbete för att 

förbättra järnvägen och förkorta restiden mellan Glasgow-Edinburgh är på gång.103 De arbetar även 

för att gynna städernas turismnäring och industriella kluster.104  

                                                 
100 Arumskog och Hallendorff (intervju 2009) 
101 http://www.coolregion.nl 
102 http://www.glasgow-edinburgh.co.uk 
103 http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2008/11/18104410  
104 Glasgow-Edinburgh Collaboration, 2007 
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6.2 Öresundsregionen 
Med sina 3,6 miljoner invånare räknas Öresundsregionen som Nordens största och mest tätbefolkade 

region. Regionen består av Skåne på den svenska sidan och av Själland, Lolland, Falster och 

Bornholm på den danska, med Malmö och Köpenhamn som huvudorter. Tillsammans svarar regionen 

för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP och ses som ett ekonomiskt centrum i norra 

Europa. I regionen finns tolv universitet och 150 000 studenter vilket även har lett till att regionen har 

Europas högsta andel av högutbildade. 105  Här finns även det välkända klustret för life science, 

Medicon Valley, som har hjälpt till att sätta regionen på kartan. Konceptet startade 1997 och idag 

finns företag från hela världen här, verksamma inom bioteknik, läkemedel och medicinteknik och de 

samarbetar med universiteten och sjukhusen i regionen.106   

 

Samarbetet inom regionen utmärker sig på så vis att man samarbetar över landsgränserna men EU-

medlemskap tillsammans med Öresundsbron har bidragit till att de hinder som tidigare funnits till stor 

del byggts bort. Det faktiska samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn sker i den så kallade 

Öresundskommittén. Där samarbetar politiker från regionen med gemensamt fokus på arbetsmarknad, 

gränshinder, infrastruktur, kultur och folkligt engagemang.107  

6.2.1 Skåneregionen  
Hela Skåneregionen har under 2000-talet haft en positiv utveckling med en växande 

befolkningsmängd, företagsetableringar och regionförstoring. Regionen konkurrerar nu med 

Göteborgsregionen om att vara Sveriges näst största och enligt Tillväxtverkets beräkningar skiljer det 

inte mycket mellan de båda regionerna. Efter öppnandet för trafik på Öresundbron har den största 

delen av utvecklingen skett i den Sydvästra delen av Skåne, alltså närmast bron. I den delen finns ett 

enskilt samarbete och kommunerna kallar sig SSSV-kommuner108, där de största kommunerna är 

Malmö och Lund. Mellan åren 2000 och 2007  ökade befolkningen i SSSV-kommunerna med 44 128 

personer. Malmö stod ensamt för nästan 50 procent av ökningen och Lund för 21 procent men även 

mindre kommuner som Lomma och Kävlinge har ökat sin befolkning kraftigt. I hela Skåneregionen 

ökade befolkningen 2008 med 15 400 personer varav Malmö stod för 5 734.109  

6.2.2 Öresundsbron  
Den 16 kilometer långa broförbindelsen mellan Sverige och Danmark invigdes den 2 juli 2000. Även 

om de officiella siffrorna varierar så uppskattas bron ha kostat ungefär 20 miljarder kronor, då bortses 

från de investeringar som gjorts på land på båda sidor av bron. Antalet resande över Öresund ökade 

                                                 
105 http://www.oresundskomiteen.dk 
106 http://www.mediconvalley.com/  
107 http://www.oresundskomiteen.dk 
108 SSSV = Samverkan Skåne Sydväst 
109 http://www.malmo.se/kommunfaktapolitik/statistik 
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självklart kraftigt efter brons öppnande, från ett snitt på ungefär 19 miljoner per år till 26 miljoner 

bara två år efter invigningen. 2007 passerade 18 500 fordon bron och 26 300 personer tog tåget över 

varje dygn. Arbetspendlingen beräknades 2006 till 13 000 personer vilket är tre gånger så många som 

2001. Framförallt har pendlingen från Skåne till Danmark ökat dramatiskt. Detta kan till stor del 

förklaras av den stora mängd danskar som valt att flytta till den svenska sidan men att fortsätta arbeta 

i Danmark. Enligt Öresundskommittén så tjänar en person som bor i Skåne men arbetar i 

Köpenhamnsområdet mellan 15 procent och 20 procent mer än någon som bor och arbetar på samma 

sida av bron.110  

  

 

                                                 
110 http://www.oresundskomiteen.dk 
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7. Analys 
Kapitlet diskuterar och analyserar den utveckling som idag sker i Östergötland och i det samarbete 

som finns mellan Linköping, Norrköping och i viss mån övriga kommuner i regionen. Utgångspunkten 

är de teorier som tagits upp i referensramen vilka här kopplas samman med den empiri och de 

exempel som finns i kapitel fyra, fem och sex. Kapitlet avslutas med en mer allmän diskussion där 

våra egna åsikter får stort utrymme.  

7.1 Inledande tankar 
Avsikten med denna analys är att besvara de frågeställningar som inleder uppsatsen, tre huvudämnen 

behandlas. Inledningsvis diskuteras lokaliseringsteorier och regionförstoring utifrån det som benämns 

Fjärde Storstadsregionen. Är det möjligt att bilda en storregion med två centrum i Östergötland och är 

samarbetet mellan Linköping och Norrköping en långsiktig satsning eller ännu ett bra försök? Nästa 

del behandlar Ostlänken. Är det en samhällsekonomiskt lönsam satsning, vem vinner, vem förlorar 

och när kommer planerna gå från att vara just planer till att bli verklighet? Till sist följer en diskussion 

som behandlar framtidsutsikterna för regionen, hur trovärdiga de mål som finns är och om arbetet 

med Målbild 2030 kommer att hjälpa till att nå dessa mål. 

7.2 Fjärde Storstadsregionen 
En närmare utredning av begreppet Fjärde Storstadsregionen har visat att lanseringen av namnet är en 

del i att marknadsföra regionen i och runt om Linköping – Norrköping, i syfte att uppfattas som större 

än vad den egentligen är och på så sätt bli mer viktig i ett nationellt perspektiv. Tillsammans har 

kommunerna insett att för att vända de negativa trender som visar att regionen växer långsammare än 

många andra delar av Sverige behövs en förändring. Denna förändring hoppas kommunerna uppnå 

genom sammanslagning och samarbete. Om regionerna Linköping och Norrköping med 

kranskommuner slås ihop bildas en region som befolkningsmässigt hamnar på fjärde plats. Detta 

innebär dock inte att det automatiskt blir en storstadsregion. Stockholmsregionen har 25 procent av 

landets befolkning och Malmö och Göteborg approximativt elva procent vardera, totalt sett bor nästan 

halva den svenska befolkningen i någon av de tre regionerna. Östergötland i sin tur har mindre än fem 

procent av befolkningen och står för knappt fyra procent av BNP. Vidare är Östergötland mer eller 

mindre okänt i internationella sammanhang och saknar en stark identitet, något som annars utmärker 

en storstad. För att bli en storstadsregion behöver Östergötlands andel av Sveriges befolkning, 

arbetstillfällen och BNP öka och regionen behöver även skapa sig en mer tydlig identitet. Denna 

medvetenhet finns hos politiker och inom kommunförbunden, dock är tillvägagångssättet oklart.  
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7.2.1 Lokaliseringsteori och agglomeration 
Då företag tenderar att lokalisera sig där marknaden är stor krävs det en befolkningsmässigt stor 

region för att attrahera företag. Samtidigt är mängden företag och arbetstillfällen i en region av 

betydelse för att den ska kunna växa befolkningsmässigt. Detta cirkelargument väcker frågan om vad 

som ska angripas först och att skapa en region, av det som tidigare klassats som två och sedan 

marknadsföra regionen som en fjärde storstadsregion kan tyckas vara Östergötlands sätt att hantera 

frågan.  

 

Företag tenderar att lokalisera sig i kluster, i närheten av redan existerande företag, då de enligt Weber 

kan dra nytta av speciella skalfördelar, så kallade economies of agglomeration. För att locka 

ytterligare företag till regionen måste därför regionen visa på de tillgångar som finns i redan 

etablerade företag och de skalfördelar nya aktörer på så sätt kan dra nytta av. Inom regionen är de 

flesta företag, och invånare, koncentrerade till Linköping eller Norrköping och det är därför mest 

troligt att även nya aktörer kommer att etablera sig i någon av dessa städer och inte i exempelvis 

Valdemarsvik eller Åtvidaberg. 

 

Exempel på klusterbildning i regionen är den samlokalisering av verksamhet i Mjärdevi och runt 

universitetet, där högteknologiska och utvecklingsintensiva företag samlas. Detta bidrar till att de 

olika företagen får tillgång till specialiserad arbetskraft (labour market pooling). Det bidrar även till 

att de kan utnyttja den kunskap som ”finns i luften” (knowledge spillovers) och möjliggör 

samutnyttjande av produktionsinsatser (input sharing). Genom att locka liknande företag att etablera 

sig i regionen skapas en identitet, jämförelser kan göras med Medicon Valley i Öresundsregionen där 

företag från hela världen inom life science samlas och samverkar med universitet och sjukhus i 

regionen. Mjärdevi har en lång väg till att nå Medicon Valleys framgångar men exemplet visar på 

vilken kraft agglomeration och klusterbildning kan ha i en region.  

7.2.2 Den nya ekonomiska geografin 
Lokaliseringsteorin och den nya ekonomiska geografin förklarar varför företag koncentreras till ett 

fåtal platser vilket i sin tur förklarar fenomenet med större och färre regioner. Klusterbildningen av 

företag gör att arbetspendlingen blir längre och arbetsmarknaderna överlappas mer och mer då man 

bor i en stad och arbetar i en annan. Regionerna blir därmed större och de stora regionerna får en 

större andel av både befolkning och arbetskraft.  

 

Rent geografiskt har Östergötland ett gynnsamt läge då regionen ligger centralt i Sverige mellan de 

idag tre storstadsregionerna. Hamnen i Norrköping är också viktig och har spelat en stor roll i varför 

företag valt att etablera sig i regionen rent historiskt. Linköping har dragit nytta av att staden under 
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första världskriget utsågs till garnisonsstad vilket antagligen har haft stor roll i att svensk 

flygtillverkning idag har sitt säte i Linköping i och med SAAB. Den moderna synen på vad som styr 

företagens val av lokalisering är mer inriktad på kunskap, innovation och utveckling. Kompetens är en 

allt mer avgörande faktor, personer med högre utbildning är attraktiva för kunskapsberoende företag 

och stora marknader ger möjlighet för dem att få jobb. Linköpings Universitet har en viktig roll i 

utbildandet av kompetent arbetskraft och i att höja utbildningsnivån. Dock är Linköping en av de få 

platser i Sverige där högre utbildning inte automatiskt ger större chans till arbete, vilket är en 

bidragande orsak till att studenterna inte stannar kvar i regionen. Den låga utbildningsnivån i regionen 

ses även som en anledning till att Östergötland tappat mark i den ekonomiska utvecklingen, medan 

storstadsregionerna står för en allt större andel av BNP, sjunker andelen i Östergötland. Kvalificerade 

arbetstillfällen och mer kunskapskrävande företag är därigenom ett måste för att Fjärde 

Storstadsregionen ska kunna behålla de nyutexaminerade studenterna och öka den generella 

utbildningsnivån i regionen. 

 

Tillgängligheten diskuteras mycket inom den nya ekonomiska geografin, kortare avstånd gör det 

lättare för människor att samverka i ekonomiska aktiviteter och ju fler som samverkar desto bättre. 

Den inomregionala tillgängligheten i Östergötland, pendeln, motorvägen och den lokala 

kollektivtrafiken, utgör en bra grund. Bättre förbindelser kan dock efterfrågas när det gäller vissa av 

kranskommunerna som exempelvis Motala och Åtvidaberg. Då tillgängligheten till dessa kommuner 

ökar förbättras deras känsla av att tillhöra regionen. Företag kan etableras även bortom Linköping - 

Norrköping och regionen kan på så vis växa ännu mer. Den mellanregionala tillgängligheten är den 

som diskuteras mest i regionen just nu i och med den kapacitetsbrist som finns på tågen både till 

Stockholm och till Göteborg. En möjlig lösning är Ostlänken, en längre diskussion om det projektet 

följer senare i analysen.   

7.2.3 Regionen 
I Linköping och Norrköping pratas det mer om den funktionella regionen än om administrativa 

kommungränser och städer. Den funktionella regionen har inga tydliga gränser och ger bättre 

möjligheter för utveckling och utvidgning. Genom att låta det geografiska området för Fjärde 

Storstadsregionen vara obestämt stängs inga dörrar för samarbeten även utanför Östergötland. På så 

vis kan, genom sammanslagning av arbetsmarknader, även Katrineholm, Nyköping och Tranås 

komma att räknas till regionen i framtiden.  

 
I dagens samhälle har fokus skiftat från städer till regioner och storstadsregionernas betydelse för 

ekonomin ökar, de anses vara motorerna för ekonomisk tillväxt. Att Östergötland eller Fjärde 

Storstadsregionen inte kan klassas som just en storstadsregion visar både befolkningsmängd och 

trender men också att det i princip endast är Linköping och Norrköping som växer medan de övriga 
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kommunerna backar befolkningsmässigt. För att motverka den svaga utvecklingen i omlandet behövs 

en fortsatt regionförstoring. Slutsatsen att Östergötland ännu inte är en storstadsregion medför inte att 

det samarbete som idag sker är bortkastat. Det visar tvärt om att hårt arbete krävs för att nå målet på 

500 000 invånare. Problemet i trovärdigheten ligger som vi ser det inte i målet i sig utan i hur det ska 

nås och när man ska vara där. Mellan 2000 och 2008 ökade befolkningen i regionen i genomsnitt med 

knappt 1 400 personer per år, för att nå målet på 500 000 invånare till 2030 skulle krävas en ökning 

med ungefär 4 000 personer per år. Detta är svårt då Östergötland är glest befolkat, med små 

kommuner och tätorter och konkurrensen från den närliggande Stockholmsregionen begränsar 

möjligheterna till regionförstoring. Den ökning som idag sker beror nästan uteslutande på invandring 

och ett positivt födelsenetto, för att öka takten måste inflyttningen till regionen från övriga Sverige 

öka betydligt.   

 

Kanske ska man inte stirra sig blind på just målet med 500 000 invånare, målet är antagligen satt där 

eftersom det är vad som brukar klassas som en storstadsregion i nordiska mått mätt. Det centrala är att 

regionen insett att en förändring är nödvändig för att kunna konkurrera om arbetstillfällen och 

befolkning.   

7.2.4 En region, två städer  
Fjärde Storstadsregionen marknadsförs som en region med två stadskärnor, med storstadens fördelar 

men utan dess nackdelar. Storstadens fördelar anses här vara skalfördelar och en stor befolkning och 

nackdelarna högre marknadspriser och platsbrist. Därmed är det tydligt att regionen vill uppfattas som 

en polycentrisk region, att både Linköping och Norrköping ska ses som centrum i Östergötland. 

Regionen har genom den tilltagande arbetspendlingen en gemensam arbetsmarknad, städerna ligger 

på ett bra avstånd från varandra och är dessutom ungefär lika stora. Dock innebär detta inte att 

regionen genom att kalla sig en polycentrisk region automatiskt fungerar lika bra som en 

monocentrisk region i motsvarande storlek.  Avstånden i regionen känns större och befolkningen är 

mer spridd då det faktiskt rör sig om två städer och inte om en. Den forna rivaliteten mellan städerna 

tillsammans med det faktum att Linköping dominerar i regionen kan göra det svårt att etablera en 

fungerande polycentrisk region. Linköping har en större arbetsmarknad, fler företag och är basen för 

LiU. Även faktumet att samarbetet än så länge inte nått till viktiga frågor som dagstidningarna och 

flygplatserna kan komma att göra det svårt att ge regionen en gemensam identitet.  

 

I de intervjuer som genomförts under arbetet med Målbild 2030 framkommer en viss oro för det 

fattiga kulturlivet i regionen. Meijers forskning visar att oron är befogad för trots samarbetet kan den 

polycentriska regionen Östergötland ha svårt att nå samma kvalitet när det gäller kultur, fritid och 

sport som en monocentrisk region med ungefär 400 000 invånare. Istället för att komplettera varandra 



Den Fjärde Storstadsregionen 
 

 

 35

är risken att städerna blir mer och mer lika varandra. Detta medför att det inte finns någon anledning 

för en Linköpingsbo att besöka Norrköping, eftersom allt som finns där även erbjuds på hemmaplan. 

Vikten av att behålla städernas skilda karaktärer står i kontrast till det faktum att regionen behöver en 

gemensam identitet och balansgången är svår.   

 

Försök till att skapa polycentriska regioner görs även på andra håll i världen. Ett samarbete som 

formats under 2000-talet och som idag faktiskt ses som en region med flera centrum är 

Öresundsregionen. Samarbete har lett till ett uppsving för framförallt Skåneregionen som sedan år 

2000 ökat fyra gånger så mycket i befolkning som Östergötland, bara Malmö stad ökade mer än hela 

Östergötland under 2008. Att efterfråga samma positiva utveckling i Östergötland till följd av 

samarbetet är orealistiskt. Däremot kan även i sammanhanget småstäder som Linköping och 

Norrköping lära sig av det lyckade samarbetet som faktiskt sker i Öresundsregionen. Kommunerna i 

Linköping och Norrköping har uttryckt att ett regionalt samarbete är svårt och att det är bättre att 

samarbeta på områden där en överenskommelse kan ske och lämna meningsskiljaktigheter till 

framtiden. Malmö och Köpenhamn samarbetar inte bara över kommungränsen utan över landsgränsen, 

de uppenbara konflikterna har överkommits. 

 

Även i Skottland och Holland finns uttalade samarbeten mellan två städer. I intervjuer med 

Linköpings och Norrköpings kommun framkom att det är dessa två regioner de gärna jämför sig med i 

skapandet av ett fungerande samarbete. Båda dessa projekt är relativt nya och konkreta resultat svåra 

att visa på, men mycket vikt läggs på arbete med transportinfrastruktur, boendeförbättringar samt med 

att gynna näringslivet. Dock är Glasgow och Edinburgh drivande för den skotska ekonomin och 

regionen kan närmare jämföras med Stockholmsregionens ställning i Sverige. De likheter som finns 

mellan samarbetet Linköping – Norrköping och Glasgow – Edinburgh ligger främst i närheten mellan 

städerna, kommunikationerna och det faktum att man insett att ett samarbete är nödvändigt för fortsatt 

ekonomisk utveckling, detta trots tidigare rivalitet mellan städerna. Arnhem och Nijmegen samarbetar 

mycket för att framhäva hela regionens konkurrenskraft, både vad gäller näringsliv, kultur och nöje, 

något som även är målet för Linköping och Norrköping.  

7.3 Ostlänken 
Vid en diskussion om Fjärde Storstadsregionen leds ämnet ofta in på Ostlänken. Denna framtida 

höghastighetsbana framstår som den enskilt viktigaste pusselbiten för framsteg i regionen och som 

lösningen på de eventuella problem som idag finns. Efter noggrannare efterforskningar har vi dock 

insett att synen på Ostlänken, bland dem som arbetar aktivt med utvecklingen i regionen, är något mer 

nyanserad och realistisk. Bilden av Ostlänken som räddningen för städerna Linköping och Norrköping 

handlar mer om marknadsföring än om underbyggda sanningar. Visst skulle Ostlänken underlätta och 
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förbättra och visst krävs det en upprustning av tågtrafiken på sträckan men tillväxten i regionen 

handlar om så mycket mer än så. Regionen kan inte stå still och vänta på en järnväg som än så länge 

endast finns på papper, dessutom är förbättringar troligen avgörande för att beslut så småningom 

fattas. Ostlänken är ett projekt som stimulerar både välfärd och utveckling men det är inte svaret på 

frågan hur man i framtiden ska få Östergötland att ses som en enad storstadsregion.  

7.3.1 Ostlänken och regionförstoring 
Ett av de mest framträdande målen i samarbetet Linköping – Norrköping är regionförstoring. 

Ostlänken har i den diskussionen fått en framträdande roll i hur företag och individer ska lockas att slå 

sig ner i regionen. Då en stor del av företags lokaliseringsbeslut påverkas av marknadens 

tillgänglighet, närheten till konsumenterna och arbetskraften, är det självklart att infrastrukturen är 

viktig. Infrastrukturen är länken mellan företag och konsumenter och för en marknads 

attraktionsvärde är kommunikationer avgörande. Kapaciteten och kvaliteten på infrastrukturen har på 

så vis en avgörande roll för en regions tillväxt. En god infrastruktur gör att den geografiska 

marknaden blir större och på en större yta finns det rum för både fler invånare och fler företag vilket i 

sin tur leder till ekonomisk utveckling och tillväxt. Ostlänken skulle korta restiden mellan Linköping 

och Norrköping till 20 minuter och minska kapacitetsbristen vilket betyder att det blir ännu lättare att 

bo i den ena staden och arbeta i den andra. Både konsumenterna och arbetskraften får det lättare att 

förflytta sig mellan städerna. Om företag kan se Linköping och Norrköping med kranskommuner som 

en gemensam marknad för arbetskraft finns tillgång till 400 000 personer istället för ungefär 200 000 

om de skiljs åt. I sin forskning använder den holländska forskaren de Bok sin egen SFM-modell för 

att testa hur just företags lokaliserings- och omlokaliseringsbeslut påverkas av en signifikant 

infrastruktursatsning. Resultaten visar att den ursprungliga placeringen är väldigt viktig men också att 

tillgänglighet och agglomeration signifikant påverkar företagens rumsliga beteende.  

 

Avståndet till Stockholm skulle i och med Ostlänken kortas avsevärt vilket kommunerna hoppas ska 

leda till att både företag och privatpersoner i Stockholmsområdet ska upptäcka Östergötland. Risken 

med att närma sig Stockholm ligger i att bli en så kallad ”sovstad”. Här kan jämförelser göras med 

resultat i Öresundsregionen efter Öresundsbrons öppnande. Genom att ta tåget över bron är det lätt att 

bo i Malmö och arbeta i Köpenhamn. Anledningen till att människor väljer att pendla över sundet är 

boendekostnader och löneskillnader, Öresundsbron gör det möjligt. Ostlänken skulle på samma sätt 

underlätta pendlingen mellan i första hand Norrköping och Stockholm och kan Norrköping inte 

konkurrera med arbetstillfällen och lönenivå så är en naturlig följd att man arbetar i Stockholm men 

bor i Norrköping då boendekostnaderna där är mycket lägre. På samma sätt kan ett företag i 

Stockholmsregionen tänka, de vill vara nära så många potentiella kunder som möjligt. Då Ostlänken 

medför att det är möjligt att ta sig mellan Östergötland och Stockholm på en timme nås dessa kunder 
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utan att för den delen etablera ett kontor eller en butik på plats. Återigen kan vi dra slutsatsen att 

Ostlänken inte är svaret på hur regionen ska utvecklas utan endast en del i den utvecklingen.   

7.3.2 Ostlänken – ”För välfärd…” 
I den analys som gjorts, av bland annat Banverket, på projektet Ostlänken beräknas investeringarna ge 

ett samhällsekonomiskt underskott på ungefär fyra miljarder kronor. Om investeringen är effektiv 

beror på hur man definierar effektivitet och för vem satsningen ska vara effektiv. Ostlänken kommer 

till stor del att finansieras av statliga medel vilket betyder att det är skattebetalarna som står för 

kostnaderna. Det är framför allt resenärerna som bedöms vinna på projektet, då i form av kortare 

restider och större utbud av resor. Satsningen är inte Pareto-effektiv då vissa människor kommer att 

förlora på satsningen, enligt Kaldor-Hicks-kriteriet är utfallet dock osäkert. Frågan är om vinsterna för 

resenärerna är stora nog att väga upp de kostnader som projektet innebär. Den samlade samhällsnyttan 

är enligt analysen negativ men då vägs endast de direkta effekterna in och man bortser från eventuella 

externaliteter. Kostnader för enskilda individer kommer att uppstå i form av negativa externaliteter 

exempelvis för de som bor i direkt anslutning till järnvägen och påverkas av bullret. Positiva effekter 

som tillkommer kan till exempel vara nya arbetstillfällen till följd av ett nytt företag som väljer att 

placera sig i regionen med anledning av de förbättrade kommunikationerna.  

 

Ett av Banverkets viktigaste mål vid planering inför framtiden är målet om hållbar utveckling. Här ses 

Ostlänken som en del i arbetet med att sammanbinda Stockholm med övriga Europa och de stora 

nordiska städerna. Projekten Europakorridoren och den Nordiska triangeln skulle tillsammans kunna 

ta väsentliga andelar av både väg- och flygtrafiken i Sverige samt underlätta för svenskar som ska resa 

både inom och utanför Sveriges gränser. Dock är dessa projekt så pass stora att de än så länge endast 

diskuteras inför Banverkets kommande planeringsperiod efter 2020. Då det svenska järnvägsnätet är i 

stort behov av upprustning och kapacitetsbristen allvarlig kan 2020 kännas avlägset och som något 

som borde ha större prioritet. Att rusta upp järnvägsnätet kommer helt enkelt att ta många år och när i 

ordningen Ostlänken, som ett enskilt projekt eller som en del i Europakorridoren, kommer till stånd är 

till stor del beroende på hur det ser ut i andra delar av Sverige. Ostlänken är långt ifrån det enda 

projektet på Banverkets bord.  

7.3.3 ”… och utveckling” 
Något måste göras åt den kvalitets- och kapacitetsbrist som finns på den svenska järnvägen. Hur 

skapas rättvisa förhållanden och en hållbar, långsiktig utveckling på ett effektivt sätt?  Som alltid när 

det gäller kalkyler och prognoser för framtiden är osäkerheten stor men på något sätt måste kostnader 

och nyttor kvantifieras, för att sedan ligga till grund för de beslut som i slutändan tas. Längs sträckan 

Stockholm – Linköping anses att just Ostlänken är det som vore bäst för Sverige men man 

konkurrerar med i stort sett alla andra regioner i Sverige som anser att just deras situation är den mest 
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kritiska. Därav hamnar vi i ett läge där marknadsföring av projektet blir en viktig del i att påverka 

Banverkets beslut och bilden av Ostlänken som räddningen för regionen hamnar i fokus. 

 

Även om den totala samhällsnyttan spås negativ är de flesta överens om att det vore positivt för 

regionen och då framförallt Linköping och Norrköping om Ostlänken byggs. Frågan då är för vem 

denna utveckling är positiv och för vem är den inte det. Om regionförstoringseffekter tas i beaktning 

så betyder det att andra områden kommer att gå åt andra hållet och minska. De positiva effekterna 

uppkommer via omlokalisering och på så vis ökar inte den totala nyttan. Även frågan om 

bansträckningen skapar diskussion, ingen vill ha en järnväg genom sin egen trädgård.  

7.4 Allmän diskussion 
I det arbete som idag sker med Målbild 2030 försöker kommunerna med hjälp av Östsam kartlägga 

och konkretisera vilka mål som ska fungera som vägvisare i kommande decenniers arbete. I den 

gemensamma målbilden framgår målsättningen men än saknas klara tillvägagångssätt för hur 

regionen ska nå dit. Trovärdigheten i arbetet ligger som tidigare nämnts därför inte i målen som ställs 

upp utan i frågetecknen för hur och när. Tidsperspektivet kan starkt ifrågasättas, alla inblandade är 

överens om att befolkningen måste öka och att fler företag måste lockas till regionen, alla analyser 

och exempel visar att så är fallet. Till år 2030 talas det om 500 000 invånare och 220 000 

arbetstillfällen men är det verkligen möjligt att öka en befolkning med 80 000 invånare på 20 år, 

speciellt med tanke på den tidigare genomsnittliga ökningen på 1 400 personer per år? 

 

Även om befolkningen inte når upp till 500 000 till 2030 är det som sagt kritiskt att regionen ökar 

tillväxten både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Idag ligger regionen under rikssnittet när det 

gäller såväl befolkningsökning, förvärvsfrekvens, lönenivå och utbildningsnivå, trenden visar 

dessutom inte på någon förbättring. Förutsättningarna för att faktiskt växa sig starkare ligger i att 

kommunerna fortsätter arbeta och samverka för att locka fler företag till regionen. Ett större antal och 

mer kunskapsbaserade företag är nyckeln till flera av de övriga problem som regionen ställs inför, så 

som att behålla de utexaminerade studenterna, den låga sysselsättningen och lägre lönenivåer i 

jämförelse med storstadsregionerna. Som enskilda marknader är Linköping och Norrköping små men 

med en gemensam befolkning på 400 000 är regionen attraktiv och det gäller att sätta den på kartan. 

Arbetet och marknadsföringen av den Fjärde Storstadsregionen är ett steg i att göra regionen synlig i 

ett nationellt perspektiv, dock är det viktigt att arbetet sker seriöst och att de fördelar som 

kommuniceras ut är väl underbyggda. Får begreppet Fjärde Storstadsregionen ett oseriöst rykte är det 

istället negativt för regionen. 
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Samarbetet mellan Linköping och Norrköping är allvarligt menat och drivs av människor som tror på 

regionen, dock är bilden av samarbetet bland invånarna något mer oklar. De beslut som hitintills tagits 

när det gäller barnomsorg eller gemensam upphandling påverkar inte invånarna direkt och skapar 

ingen samhörighet mellan städerna. I Öresundsregionen är folkligt engagemang ett uttalat mål som 

Öresundskommittén arbetar mot och kanske är det lättare att genomföra något om det finns en konkret 

målsättning. Genom att få kommuninvånarna att inte bara se sig som Linköpings- eller 

Norrköpingsbor utan som Östgötar blir det även enklare att skapa en gemensam identitet och 

rivaliteten och jämförandet mellan städerna skulle antagligen minska på sikt. Idag riskerar självklara 

problemområden som flygplatserna att istället öka klyftan mellan städerna.  

 

I dagsläget är Linköping den starkaste staden i regionen med den klart största arbetsmarknaden men i 

och med Ostlänken står regionen inför en förändring. På sikt kan Norrköping komma att inkluderas i 

Stockholms arbetsmarknad och med en restid på mindre än en timme kommer staden utgöra ett 

attraktivt och billigt boende för människor som arbetar i Stockholmsområdet. Norrköping ses även 

som knutpunkt i den Nordiska triangeln och vill framstå som ett logistiskt centrum. Realiseras alla 

planer är chansen stor att Norrköping i framtiden går om Linköping som Östergötlands största stad.  

 

En analys av Fjärde Storstadsregionen kan inte anses komplett utan att diskutera vem som vinner på 

en regionförstoring. I den utveckling som idag sker i Östergötland är Linköping och Norrköping de 

stora vinnarna, till viss del på bekostnad av kranskommunerna. Det är med andra ord en omfördelning 

inom regionen som skapat den tillväxt som hittills skett. Vad gäller en fortsatt regionförstoring är det 

dock svårt att uttala sig om hur det kommer att bli och var befolkningen och företagen ska komma 

ifrån. Målet är emellertid klart, att regionen i helhet ska vinna på projektet i slutändan. Behöver det 

betyda att någon annan förlorar på en regionförstoring i Östergötland? Syftet med att utveckla 

Linköping och Norrköping till en storstadsregion är att regionen ska bidra till nationell tillväxt och att 

hela Sverige är vinnare.   

 

Enligt oss är arbetet som sker idag positivt och på det stora hela nödvändigt för utvecklingen i 

regionen. Två punkter som vi anser bör prioriteras högre framöver är arbetet för att behålla 

utexaminerade studenter samt arbetet med det folkliga engagemanget. Kunskap attraherar företag och 

företag attraherar människor och så länge invånarna i Östergötland inte ser sig som en enad region 

kommer inte resten av Sverige att göra det heller. 
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8. Slutsats 
Ekonomisk verksamhet tenderar att koncentreras till endast ett fåtal platser och storstadsregionerna 

växer sig större och starkare. Klusterbildningen ger möjlighet till kunskapsutbyte, innovation och 

leder till en ökad arbetspendling och överlappande arbetsmarknader. Att marknadsföra Östergötland 

som Sveriges fjärde storstadsregion syftar till att få fler företag att etablera sig i regionen. 

Kunskapsintensiva företag är speciellt viktiga, då dessa behövs för att behålla de nyutexaminerade 

studenterna som i sin tur är viktiga för att locka ännu fler företag. Samarbetet gör att hela 

Östergötlands tillgångar kan framhävas och konkurrensfördelarna blir fler. Genom att utnyttja det 

sammanlagda befolkningsunderlaget kan skalfördelarna av en storregion utnyttjas, utan att lida av 

problem som trängsel och prisökningar. Dock är det en lång väg dit och för att locka företagen krävs 

en enad region som samarbetar. Klarar man inte av att samarbeta förmedlas bilden av en splittrad 

region med långa avstånd och små kommuner och tätorter. 

 
Är det då möjligt att bilda en storstadsregion av tvillingstäderna Linköping och Norrköping? För att i 

framtiden ses som en enad region krävs mer än lanseringen av namnet Fjärde Storstadsregionen och 

överlappande arbetsmarknader. Genom minskad konkurrens, ökad samhörighetskänsla hos invånarna 

och en gemensam identitet kan de allt för tydliga kommungränserna kanske suddas ut och 

skalfördelarna leda till en positiv utveckling. Dock krävs hårt arbete då tvåkärniga regioner kan ha 

svårt att uppnå samma komplexitet som enkärniga.    

 

Ostlänken skulle innebära en betydlig förbättring av transportinfrastrukturen i Östergötland. Dock är 

det svårt att beräkna nyttan av ett så stort infrastrukturprojekt då allt i slutändan handlar om 

antaganden om framtiden. Den totala samhällsnyttan beräknas vara negativ men då finns inte positiva 

externaliteter medräknade och stödet för Ostlänken är stort. Regionen får möjlighet att växa då 

tidsavstånden minskar och det finns plats för fler invånare och företag, vilket i sin tur leder till 

ekonomisk tillväxt. Ostlänken är således ett projekt som stimulerar både välfärd och utveckling men 

kommer inte att göra Östergötland till en storstadsregion på egen hand. 

 

Fördelarna med ett samarbete är att ett större befolkningsunderlag och skalfördelar kan utnyttjas och 

på så vis kan Östergötland som en enad region bättre bidra till den nationella tillväxten. Vi ser inga 

direkta nackdelar med samarbetet, dock minskar trovärdigheten i och med det korta tidsperspektivet 

och den klyfta som finns mellan städerna. För att komma till rätta med detta krävs en mer konkret 

plan för hur målen ska nås.  



Den Fjärde Storstadsregionen 
 

 

 41

9. Källförteckning 

9.1 Litteratur  
Brakman, S., H. Garretson och C. van Marrewijk, An introduction to geographical economics: trade, 
location and growth. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 
 
Brusman, M., Om tåget kommer…- lokala betydelser av ett regionalt järnvägsprojekt.  
Ur: Brusman, M., T. Friberg och J. Summerton (red.) Resande, planering, makt. Lund: Arkiv Förlag. 
2008. ss. 121-136. 
 
Carlton, D.W. och J.M. Perloff, Modern Industrial Organization. International edition. Boston: 
Pearson Addison Wesley. Fourth edition, 2005. 
 
Dicken, P. och P.E. Lloyd, Location in Space: Theoretical Perspectives in Economic Geography. 
New York: Harper Collins Publishers, Inc. Third edition, 1990. 
 
Fujita, M. och J-F. Thisse, Economics of Agglomeration – Cities, Industrial Location, and Regional 
Growth. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.  
 
Hultkrantz, L. och J-E. Nilsson, Samhällsekonomisk analys. Stockholm: SNS Förlag. Andra upplagan, 
2008 
 
Lundahl, U. och P-H Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Studentlitteratur, 
Lund. Tredje upplagan, 1999 
 
Malmberg, A., Lokal miljö, agglomeration och industriell konkurrenskraft.  
Ur: Berger, S. (red.), Det nya samhällets geografi. Uppsala: Uppsala Publishing House. 2000. ss. 221-
246. 
 
Pindyck, R.S. och D.L. Rubienfeld, Microeconomics. International edition. New Jersey: Pearson 
Prentice Hall. Sixth edition, 2004. 
 
Reinecker, L och P.S. Jorgensen, Att skriva en bra uppsats. Liber AB. Upplaga 2:1, 2008 
 
Weber, A., Theory of the Location of Industries. Chicago: University of Chicago. 1969 (1929) 

9.2 Artiklar och rapporter 
de Bok, M., “Estimation and validation of a microscopic model for spatial economic effects of 
transport infrastructure”, Transportation Research: Part A: Policy and Practice, January 2009, vol. 
43, no.1, pp. 44-59 
 
Fujita, M. och P. Krugman, “The new economic geography: Past, present and the future”, Papers in 
Regional Science, January 2004, vol. 83, no.1, pp. 139–164 
 
Karlsson, C. och M. Olsson, “The Identification of Functional Regions: Theory, Methods, and 
Applications”, Annals of Regional Science, March 2006, vol. 40, no. 1, pp. 1-18 
 
Karlsson, C. och J. Klaesson, Transporter och samhällsekonomi: effekter i Sverige av 
transportpolitiken i EU, Åkeriförbundet, 2002. 
 



Den Fjärde Storstadsregionen 
 

 

 42

Krugman, P., “Increasing Returns and Economic Geography”, Journal of Political Economy, June 
1991, vol. 99, no.3, pp. 483-499 
 
McCann, P. och R. Mudambi, “The Location Behaviour of the Multinational Enterprise: Some 
Analytical Issues”, Growth and Change, Fall 2004, vol. 35, no.4, pp. 491-524 
 
Meijers, E., “Summing Small Cities Does Not Make a Large City: Polycentric Urban Regions and the 
Provision of Cultural, Leisure and Sports Amenities”, Urban Studies, October 2008, vol. 45, no.11, pp. 
2323-2342 
 
Ottaviano, G., “Infrastructure and economic geography: An overview of theory and evidence”, EIB 
Papers, 2008, vol. 13, no.2, pp. 8-35 
 
Parr, J.B., “The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection”, Regional Studies, May 2004, vol. 38, 
No.3, pp. 231-240 
 
Parr, J.B., “Cities and regions: problems and potentials”, Environment and planning, October 2008, 
vol 40, No.12, pp. 3009-3026 
 
Strömquist, U., Linköping – Norrköping: Gemensam marknad och framtid, 2007-10-29, Tyréns 
Temaplan AB. (Finns på http://www.norrkoping.se) 

9.3 Publikationer och tryckt material 
Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen, Samlad effektbedömning - Ostlänken, 
nytt dubbelspår inklusive bangårdsombyggnader, februari 2009. Diarienr: F042-0206. (Finns på  
http://www22.vv.se/filer/68620/ostlanken_jarna_linkoping_nytt_dubbelspar_inkl_bangardsombyggna
der_samlad_effekt_bedom.pdf)  
 
Banverket, Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen - inriktningsunderlag 2010–2019. Odaterad 
rapport. (Finns på http://www.banverket.se) 
 
Fjärde Storstadsregionen, Mångfald. Odaterad broschyr. (Finns på http://www.fjarde.se) 
 
Glasgow-Edinburgh Collaboration, Glasgow-Edinburgh collaboration business case, March 2007. 
(Finns på http://www.glasgow-edinburgh.co.uk) 
 
Linköpings och Norrköpings kommun, Gemensam översiktsplan Linköping och Norrköping, 
Samrådsförslag, april 2009. (Erhållits vid öppet hus på Konsert och Kongress)  
 
Målbild 2030, Sammanställning av intervjuer inom ramen för Storstadsprojektet, april 2009. (Erhållits 
från Helander, M., Regionförbundet Östsam)  
 
Nutek – verket för näringslivsutveckling, Storstadspolitik för nationell tillväxt – åtta utmaningar, juni 
2006. (Finns på http://www.tillvaxtverket.se) 
 
Nyköping Östgötalänken AB, Ostlänken behövs – för välfärd och utveckling!, Gemensamt uttalande, 
2009-02-27. (Finns på http://www.ostlanken.se) 
 
Näringsdepartementet, Transportpolitikens övergripande mål, mars 2009. (Finns på 
http://regeringen.se/sb/d/108/a/122604) 
 
Sweco Eurofutures, Trendanalys: Fjärde Storstadsregionen, mars 2009.  (Erhållits från Helander, M., 
Regionförbundet Östsam)  



Den Fjärde Storstadsregionen 
 

 

 43

9.4 Muntliga källor 
Arumskog, Ulf. Utvecklingsledare, Kommunstyrelsens kansli i Norrköping. Intervju utförd på 
Linköpings Universitet, 2009-04-29, klockan 13.00.  
 
Hallendorff, Jan. Utvecklingschef, Kommunledningskontoret i Linköping. Intervju utförd på 
Hallendorffs kontor i Stadshuset i Linköping, 2009-04-30, klockan 8.00. 
  
Helander, Mats. Projektledare för Storstadsprojektet vid Regionförbundet Östsam. Intervju utförd i 
Östsams lokaler i Linköping, 2009-05-05, klockan 13.00. 

9.5 Elektroniska källor 
Arnhem Nijmegen Cool Region: http://www.coolregion.nl (2009-05-28) 
 
Banverket: http://www.banverket.se (2009-04-16) 
 
Europakorridoren: http://www.europakorridoren.se (2009-04-16) 
 
Fjärde Storstadsregionen: http://www.fjarde.se (april 2009) 
 
Glasgow City Council: http://www.glasgow.gov.uk/ (2009-04-30) 
 
Glasgow-Edinburgh Collaboration: http://www.glasgow-edinburgh.co.uk (2009-04-30) 
 
Linköpings kommun: http://www.linkoping.se (april 2009) 
 
Linköpings Universitet: http://www.liu.se (2009-05-03) 
 
Malmö stad: http://www.malmo.se (2009-04-17) 
 
Medicon Valley: http://www.mediconvalley.com (maj 2009) 
 
Nationalencyklopedin: http://www.ne.se (2009-05-27)   
 
Norrköpings kommun: http://www.norrkoping.se (april 2009) 
 
Ostlänken: http://www.ostlanken.se (april-maj 2009) 
 
SCB: http://www.scb.se (april-maj 2009) 
 
The Scottish Government: http://www.scotland.gov.uk (2009-05-03) 
 
Tillväxtverket: http://www.tillvaxtverket.se (april-maj 2009) 
 
Öresundskommittén: http://www.oresundskomiteen.dk (2009-04-17) 

 

 
 
 
 



Den Fjärde Storstadsregionen 
 

 

 44

Bilaga 1  
 
Tillväxtverkets indelning i FA-regioner 
 
 
Stockholm 
 
 
Upplands-Väsby 
Vallentuna 
Österåker 
Värmdö 
Järfälla 
Ekerö 
Huddinge 
Botkyrka 
Salem 
Haninge 
Tyresö 
Upplands-Bro 
Täby 
Danderyd 
Sollentuna 
Stockholm 
Nacka 
Sundbyberg 
Solna 
Lidingö 
Vaxholm 
Norrtälje 
Sigtuna 
Nynäshamn 
Håbo 
Nykvarn 
Södertälje 
Gnesta 
Strängnäs 
Trosa 
Knivsta 
Tierp 
Uppsala 
Enköping 
Östhammar 
Heby 

 

 
Göteborg 
 
 
Varberg 
Kungsbacka 
Härryda 
Partille 
Öckerö 
Ale 
Lerum 
Bollebygd 
Lilla Edet 
Mark 
Göteborg 
Mölndal 
Kungälv 
Vårgårda 
Essunga 
Herrljunga 
Alingsås 
Stenungsund 
Tjörn 
Orust 

 

 
Malmö 
 
 
Staffanstorp 
Burlöv 
Vellinge 
Kävlinge 
Lomma 
Svedala 
Skurup 
Sjöbo 
Hörby 
Höör 
Malmö 
Lund 
Eslöv 
Trelleborg 
Tomelilla 
Ystad 
Simrishamn 
Svalöv 
Örkelljunga 
Bjuv 
Perstorp 
Klippan 
Åstorp 
Båstad 
Landskrona 
Helsingborg 
Höganäs 
Ängelholm 

 

 
Linköping-
Norrköping 
 
Kinda 
Åtvidaberg 
Linköping 
Finspång 
Valdemarsvik 
Norrköping 
Söderköping 
Ödeshög 
Boxholm 
Mjölby 
Motala 
Vadstena 

 


