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Förord

De geografiska perspektiven på samhällsutvecklingen i landets olika delar är i all-
mänhet baserade på en uppdelning i kommuner och län. Därmed döljs stora delar
av det på många håll kontrastrika lokala mosaikmönstret ifråga om socio-ekonomisk
styrka och framtidsmöjligheter. I denna rapport sätts lokala utvecklingsperspektiv in
i ett större regionalt sammanhang. Det valda regionala sammanhanget utgår från
transportinfrastrukturens koppling till de vardagliga rörelse- och samarbetsmönst-
ren. Studien anknyter till :s rumsliga planering kring utvecklingsstråk i form av
flerkärniga stadsregioner och diskuterar dess tillämpbarhet i glesa miljöer. Det em-
piriska exemplet är södra Norrlandskusten mellan Uppsala och Umeå.

Framställningen bygger på pågående forskning vid kulturgeografiska institutio-
nen i Umeå. Särskilt vill jag tacka Johan Håkansson och Mikael Helgsten som bidra-
git med databasbearbetningar.

Medel för studiens genomförande har kommit från Statens råd för Byggnads-
forskning, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (For-
mas) samt -projektet Urban Design vid .

Umeå i februari 

Ulf Wiberg
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Hållbar regional utveckling

Introduktion

I alla länder och regioner pågår ständigt en omvandlingsprocess som innefattar både
snabba och långsamma förlopp. Processen drivs framåt av händelser i ett spännings-
fält där både aktörsuppsättningen och olika aktörers handlingsstyrka hela tiden vari-
erar. En utgångspunkt för föreliggande studie är att människors välfärd socialt, eko-
nomiskt och hälsomässigt är starkt sammankopplat med det rumsliga mönstret av
bosättning, ekonomiska aktiviteter, serviceutbud och transportinfrastruktur. Effek-
terna av den rumsliga organiseringen, med betydelse för såväl grundläggande välfärd
och attraktivitet som näringslivets konkurrenskraft, kan delas in i ett antal mer pre-
ciserade nyckeldimensioner;

✗ hushållens och företagens tillgänglighet till olika slags service,
✗ individers utbildnings- och karriärmöjligheter,
✗ företagens möjligheter att rekrytera lämplig arbetskraft,
✗ hushållens inkomster efter bostads- och pendlingskostnader,
✗ konsekvenser av miljöbelastningar från transporter,
✗ företagens lokala kundpotential.

En kompletterande utgångspunkt är att dagens rumsliga strukturer av socio-eko-
nomisk och byggd miljö har formats under en lång tidsperiod genom ett samspel
mellan näringslivsskeenden, befolkningsutveckling och infrastrukturinvesteringar.
Varje plats har således fått en särprägel vad gäller sammansättningen av såväl be-
folkningen med avseende på åldrar, kön, utbildning och inkomster som näringslivets
verksamhetsprofil och kompetenskrav på arbetskraften. Till detta kommer påverkan
till följd av möjligheter att dagspendla till andra orter.

Genom historien har också utmejslats mönster av geografiska samband mellan
bygder, orter och kommuner. Dessa består av såväl funktionella relationer i form av
pendling och andra former av samspel som av mentala bilder av sammanhållning
och gemensam identitet gentemot omvärlden. I glesa regioner är ofta dessa möns-
ter tydliga i termer av centra och omland med relativt få överlappningar mellan olika
centras influensområden. Det har dock under de senaste decennierna skett en succes-
siv försvagning av denna lokala typ av beroendeförhållanden. I takt med näringslivets
utveckling, från hierarkiska förebilder mot mer nätverksorienterade perspektiv, ställs
högre krav på intern funktionalitet och effektivitet i alla regiontyper. Detta förstärks
av att även den offentliga sektorn ansluter sig allt mer till denna typ av samhällsför-
ändring med nedrivning av skyddande murar för konkurrens från omvärlden.

En fråga som ofta väcks är hur regioner som i tidigare skeden i historien uppvisat
stora likheter nu är inne i en mycket snabb divergeringsfas i fråga om utvecklings-
dynamik. Ett flertal teorier om faktorer som skapar regional tillväxt bildar tydliga
uttryck för att frågan är svår att besvara entydigt och generellt. Följande fem synsätt
bildar snarare en kompletterande förklaringsväv än ett underlag för urval av tillämp-
lig teori på olika typer av tillväxtfenomen: den kritiska betydelsen av

. hård infrastruktur, särskilt för transporter och kommunikation;
. mjuk infrastruktur i form av utbildnings-/lärandekapacitet samt FoU-inves-

teringar som nycklar till innovationer och tillväxt;
. tillförlitliga institutionella förhållanden som grund för risktagande och inve-

steringsvilja;
. förtroende, gemensamma värderingar samt intresse för att samarbeta i täta

nätverk;
. flexibilitet i termer av anpassning till nya marknadsförhållanden, implemente-

ring av nya kunskaper och -applikationer i produkter och tjänster respektive
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förmåga att anpassa organisationsstrukturen bland företagen efter nya krav-
bilder.

Dessa olika synsätt har något olika vikter som förklaringsdimensioner. En domi-
nerande föreställning inom såväl forskning som regionalpolitik och samhällsplane-
ring är att förbättrad transport- och kommunikationsinfrastruktur, i kombination
med ökad utbildningskapacitet, skapar de bredaste möjligheterna för eftersläpande
regioner att ställa om sig för nya konkurrensvillkor och utmejsla nya tillväxtnischer.
Investeringar i sådan både hård och mjuk infrastruktur, samt offensiv marknadsfö-
ring nationellt och internationellt, är ett sätt att bryta upp från stagnationsspår och
öka marknadschanserna för både individer och företag. Samtidigt finns det starka
belägg för att regionala utvecklingsprocesser drivs av rigida och långsamt föränderli-
ga strukturer i form av befolkningssammansättningen, den lokala företagskulturen,
specialiseringsmönster i näringslivet och dess avtryck på arbetskraftens kompetens.
Till detta kan läggas en växande kritik från ekologisk balanssynpunkt av denna rör-
lighetsinriktade tillväxtstrategi. Kortsiktiga lokala/nationella konkurrensaspekter går
före långsiktiga uthållighetsperspektiv som är sammankopplade med globala proces-
ser. En slutsats av detta är att uthålliga ortssystem handlar både om attraktivitet, kon-
kurrenskraft och tillförlitlighet vad gäller kompetensförsörjning, servicesystem och
transportsystem samt om ekologiskt balanserade kretslopp och rörlighetsmönster.

En strategi för att skapa robustare materiella välfärdsförhållanden i glesa regi-
oner, under växande marknadsbetingade villkor, är att tänja räckvidden för såväl
serviceförsörjning som arbetspendling. Detta kan åstadkommas genom förbättring-
ar av transportinfrastrukturen och genom regeländringar inom skatte- och subven-
tionspolitiken. På längre sikt kan även bosättningsmönstrets karaktär förändras i en
koncentrerande riktning för att stärka den nödvändiga balansen mellan utbud och
efterfrågan.

Den övergripande fråga som står i fokus i denna studie är om ökad tonvikt i po-
litik och planering på att tydliggöra funktionella samband över gränser av olika slag
och förstärka dem kan leda till vardagsarenor med kraftfullare tillväxtförutsättning-
ar. Här fokuseras en regional struktur vars huvudnoder består av medelstora städer
med olika näringsprofiler, men där det samlade regionala sammanhanget präglas av
gleshet och betydande fysiska avstånd. Det empiriska exemplet är Norrlandskusten
mellan städerna Uppsala och Umeå. I detta stråk finns både korta och långa avstånd
mellan kommuncentra och stadskärnor. Storleken på dessa noder varierar också be-
tydligt alltifrån några som ingår bland landets största medelstora städer till orter med
en folkmängd på några få tusental personer. Det finns även en betydande spännvidd
i befolkningstäthet, investeringar i hård och mjuk infrastruktur, näringslivsprofil och
transportstandard inom området.

Anderberg () har formulerat en passande karaktärsdeklaration för studien:
”För att utveckla planer och strategier i fråga om hållbar utveckling behövs mycket mer
diskussion om mål, ambitionsnivå, problem och svårigheter. För att inte väcka alltför
stor opposition fordras också en ordentlig analys och diskussion kring olika konfliktfyllda
aspekter.”

Städers och bygders attraktivitet och konkurrenskraft handlar om det lokala mö-
tet mellan människor och den fysiska miljön. Pudelns kärna är förmågan att locka
till investeringar, företagsutveckling och inflyttning. Ålder, kön, inkomst och utbild-
ningsnivå bland flyttarna in och ut utgör viktiga indikatorer på förmågan att konkur-
rera framgångsrikt om hushållen. Till detta kommer det analytiskt sett mer svårfång-
ade sociala kapitalets inflytande. Häri innefattas dels entreprenörskap som grogrund
för investeringsintresse och företagsutveckling, dels ideell social och kulturell verk-
samhet som bidrar till att stärka människors förankring, sociala sammanhållning
och trivsel i bred bemärkelse.

Relationen mellan kvarstannande och omflyttning betonar det kritiska samspelet
mellan å ena sidan hushållens och företagens upplevelse av för- och nackdelar med
att stanna eller flytta och å andra sidan synsätt bland politiker och planerare om
behov av åtgärder för att höja attraktiviteten. Ett exempel på en konfliktdimension
kan vara att åtgärder i syfte att stimulera inflyttning kan skapa nackdelar som får
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redan bofasta att flytta ut.
Samhällsplaneringens strukturpåverkande roll diskuteras av Hägerstrand () i

termer av tillägg och förändringar av existerande strukturer genom lokal och regi-
onal modulering i form av substitutioner och jämkningar till det redan givna, med
bland annat tydliggörande av symbioser mellan stad och omland. Infrastrukturel-
la investeringar, institutionella förändringar samt olika slags aktiviteter bland hus-
håll, företag och myndigheter interagerar ständigt på ett sätt som får avtryck på det
rumsliga mönstret av lokaliseringar och flöden. En del faktorer i ortssystemet har
en mycket rigid karaktär och kan endast förändras i ett långt tidsperspektiv, me-
dan andra är snabbt anpassningsbara till marknadssignaler eller politiska beslut. Det
ackumulerade resultatet av detta över tiden kan leda till påtagligt olika ortsstruk-
turer i såväl täta som glesa regionala miljöer. Det ena extremalternativet, central-
ortskonceptet, representerar den traditionella strukturen med starka hierarkiskt präg-
lade centrum-periferirelationer och med distinkta gränser och tillgänglighetsbarriä-
rer mot grannregionernas lokala arbetsmarknader. I det motsatta extremalternativet,
stadsallianskonceptet, har adderats en ny direkt huvudförbindelse mellan stadskärnor
och kommuncentra som tänjer ut och integrerar de lokala arbetsmarknaderna. Fo-
kus är på tillgängligheten mellan huvudnoderna, medan övriga delar av ortssystemet
och dess interaktion ej berörs av direkta anpassningsåtgärder.

En mellanform är utbredning av boendemiljöer där skillnader mellan att bo i en
stadskärna eller i dess omland suddas ut i stor utsträckning. Exempelvis kan lands-
bygdsboende inom en välfungerande pendlingszon till mer än en stadskärna eller
större tätort ur hushållssynpunkt vara en fördelaktigare boendemiljö med tanke på
chanser på arbetsmarknaden än att bo i en av de närliggande stadskärnorna. Det-
ta strukturalternativ tar fasta på att samhällsutvecklingen i stort driver på en ka-
raktärsförändring av traditionell lands- och glesbygd. Urbana inflytelser på yrkesliv,
boendeform och servicekonsumtion gör det allt mer relevant att karakterisera sam-
manhanget stad och omgivande landsbygd som urbana fält. Redan under -talet
lanserade Friedman och Miller () idén om urbana fält med hänvisning till ten-
denser i Nordamerika vid den tiden om förändrade möjligheter att bo, arbeta och
idka fritidsintressen. Inom det urbana fältet utsuddas skillnader i livsformer (se ex-
empelvis Højrup, ) och livsstilar (se exempelvis Vilhelmsson, ) mellan de
traditionella stadskvarteren och de omgivande byarna . De argumenterade för att de
lokala beroendeförhållandena mellan stad och land därmed förstärks samtidigt som
betydelsen av en hierarkisk ordning av platser försvagas.

En pådrivande kraft i riktning mot attraktiva geografiskt utbredda urbana fält
består av hushåll med preferenser för speciella inslag i hur natur och byggd miljö
kombinerats. I allmänhet är dessa hushåll förhållandevis rikt utrustade både mate-
riellt och utbildningsmässigt. De ägnar ofta särskild uppmärksamhet åt att tillvarata
det äldre byggnadsbeståndets arkitektur och inplacering i landskapsmiljön.

Kritiska samspel för hållbar utveckling

Begreppet uthålligt ortssystem kan innehålla många tolkningar. I en forskningsöver-
sikt diskuterar Anderberg () begrepp som ”urban ekologi”, ”sustainable cities”
eller ”eco cities”. Med dessa benämningar framhävs analyser av människa-naturrela-
tioner i bred bemärkelse i staden, fysiska flöden i staden, normativa visioner och uto-
pier kring städers utformning samt kritik av stadskoncept respektive moderna mål
och metoder inom den urbana miljöplaneringen. Stadsekologiska perspektiv har inte
enbart nyttjats för forskning och planering om städer utan även rörande samspelet
mellan stad och omland samt stadsnätverk (se exempelvis Boverkets ”Sverige ”).

I den regionalpolitiska proposition som lades fram  (Prop. /:, s. ff)
betonas att regionalpolitiken har en viktig uppgift att samordna en ekologiskt håll-
bar utveckling med en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. I linje med detta
synsätt kan identifieras fem typer av ömsesidigt beroende samspel som avgör i vad
mån en region eller ett lokalsamhälle kan sägas vara i en process som kan betecknas
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som hållbar utveckling.
I samband med att begreppet ”hållbarhet” lanserades i Brundtland-kommissio-

nens rapport till  år  betonades den ekologiska dimensionen och behovet av
att få till stånd en omsorgsfull användning av förnyelsebara och icke-förnyelsebara
resurser. Efter -konferensen i Rio , där det kombinerades med begreppet ”ut-
veckling” för att understryka vikten av ett långsiktigt perspektiv med global räck-
vidd, har en ökad miljöhänsyn blivit en viktig planeringsfråga såväl internationellt
och nationellt som i regionala och lokala sammanhang. Huvudansvaret för imple-
menteringen av intentionerna med Agenda  har lagts på kommunerna. I hög grad
förväntas dock även att företagen och de enskilda hushållen ska ta ett samhällsansvar
i miljöanpassning av materialåtgång, energianvändning, återvinning samt tekniska
och organisatoriska lösningar.

För det andra bestäms robustheten i ett lokalsamhälle av den demografiska balan-
sen dels i form av ålders- och könsstruktur i befolkningssammansättningen, dels av
förändringshastigheten i folkmängden. I sin tur styrs detta dels av karaktären på in-
och utflyttningen samt resulterande nettoflyttning, dels av balansen mellan nativite-
ten och mortaliteten. Av växande betydelse är även vilka egenskaper som de bofasta
samt utflyttarna och inflyttarna har ifråga om kunskaper, yrkeskvalifikationer, ent-
reprenörskap samt kontakter med omvärlden.

För det tredje förutsätter uthållighet att det finns en social grundtrygghet, vilket
betyder att samspelet mellan människors serviceanspråk och hur dessa tillgodoses
måste fungera på ett sätt som uppfattas som acceptabelt. Det handlar om kostnader
och tidsåtgång, men också om likvärdig servicestandard och trygghet i serviceförsörj-
ningen samt omsorg om invånarnas fysiska och psykiska hälsa. I detta ligger också
möjligheter för invånarna att ha inflytande över politiska beslut.

För det fjärde är hållbarhet hos en bygd beroende av att det finns en lokal kulturell
identitet som yttrar sig i en social vitalitet i fråga om framtidstro, ansvarstagande,
entreprenörskap och nätverksbyggande bland både män och kvinnor. Platsidentite-
tens uppbyggnad och förankring hos invånarna beror på hur traditioner har förval-
tats av tidigare generationer, men den behöver ständigt vidareutvecklas i utbyte och
dialog mellan äldre och yngre generationer. Kvaliteten i denna förankringsprocess
har avgörande betydelse för förmågan att i det lokala sammanhanget hantera å ena
sidan problem med arbetslöshet, befolkningsminskning och försämrad serviceför-
sörjning samt å andra sidan att hitta nya utvecklingsnischer och konkretisera dem
(se exempelvis Putnam  samt Hammer ).

För det femte krävs att det finns en lokalekonomisk robusthet i form av företag med
resurser och strategier för att parera omvärldskonkurrens med både kort- och lång-
siktiga manöveråtgärder och investeringar. I allmänhet är de robusta och expansiva
industriföretagen produktkonkurrerande och kunskapsintensiva, medan de tillba-
kagående är priskonkurrerande och inriktade på rutinproduktion. Ett viktigt inslag
i den nödvändiga kontinuerliga förnyelse- och anpassningsprocessen av näringslivet
ligger i karaktären på det sociala samspelet lokalt och gentemot omvärlden. Detta
utgör viktiga förutsättningar för bildande av projektteam och nätverk med förmåga
och kraft att skapa nya utvecklingslinjer. Inte minst erfarenheter från regionalpoli-
tikens industristödsåtgärder pekar på att större uppmärksamhet måste ägnas bety-
delsen av olika typer av spetskompetens för robusthet och långsiktig framgång med
positiva sysselsättningseffekter. Detta gäller i lika hög grad inom växande delar av
tjänstesektorn. I mindre och perifera kommuner är det risk att alltför stor andel av
tjänsteverksamheterna vilar på en bräcklig konkurrenskraft i form av låga kostnader
och priser. Det är ofta sammankopplat med rutinmässig produktion, som innebär
stor sårbarhet för omvärldskonkurrens i allmänhet, men även för omorganisering-
ar och omlokaliseringar av andra skäl. Till detta kommer att rationaliseringar och
indragningar inom den offentliga sektorn under -talet varit omfattande och sär-
skilt markant reducerat sysselsättningschanserna för kvinnor på små lokala arbets-
marknader.

De nödvändiga samspelen för en hållbar utveckling handlar om en svår balans-
akt. Både de objektiva och de subjektiva verkligheter som omger boendet förändras
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på ett betydligt mer komplicerat sätt än tidigare. Det är uppenbart att det svenska
samhället i allmänhet, och inte minst glesa regioner, präglas av allt tydligare kon-
traster mellan olika bygder vad gäller invånarnas levnadsvillkor. Utvecklingsförlop-
pet under -talet speglar på många håll utfallet av uppdämda förändringskrafter.
Selektion i flyttningsmönster och dynamisk utbildningskapacitet är betydelsefulla
långsiktiga hävstänger för tillväxtorter, medan stagnationsbygder tappar positioner
både volymmässigt och mentalt. Törnqvist () målar upp en hotbild där vi står
inför ett tudelat samhälle. Polariseringen mellan de som lyckas och de som inte lyc-
kas kommer att bli större. De mest resursstarka kommer att öka sitt välstånd, medan
de mindre resursstarka kommer att drabbas av det omvända. Resultatet blir ett ”sam-
hälle präglat av stora ojämlikheter, skillnader mellan sociala grupper och skillnader
mellan geografiska områden.” (ibid. s.). I detaljanalyser av inomregionala föränd-
ringsmönster under det senaste decenniet har konstaterats att sådana processer redan
är igång. Skillnaderna i välfärd ökar på alla nivåer, mellan län, mellan kommuner och
mellan byar och bostadsområden inom kommunerna (Pettersson, Persson & Wiberg
, Pettersson & Westerholm ).

På många håll i landet har arbetsmarknadsförändringar och svag attraktivitet lett
till en mycket allvarlig demografisk och social utarmning. För en del bygder finns
det stor risk för vad som närmast kan betecknas som ett ”fritt fall” med allt synligare
negativa yttringar i såväl naturmiljön som i den byggda miljön. Bygder förvandlas
till igenvuxna och slitna kulisser och kvarlevor.

Samtidigt pågår en hoppfullare utvecklingstrend. Landsbygds- och glesbygdsmil-
jöer kompletteras med nya inflyttarkategorier som bär med sig mönsterbrytande
synsätt, resurser, försörjningssätt och livsformer. Till detta kommer att robustheten
i den lokala strukturen kan upplevas mycket olika beroende på individuella egen-
skaper och resurser. Personer med olika förankring på reguljära och informella ar-
betsmarknader har också olika möjligheter att anpassa sig till nya hot och utveck-
lingschanser. Särskilt intressant ur planeringssynpunkt är den kategori som medvetet
väljer en boendemiljö för att de blivit personligt berörda av speciella karaktärsdrag i
dess natur, kultur, byggda miljö och sociala liv, medan argument som lägre boende-
kostnader hamnat i bakgrunden.

I växande utsträckning handlar utvecklingen i lokala miljöer om egenskaper och
förhållningssätt bland de bosatta. Reich () hävdar att i framtiden är människors
kunskaper och färdigheter de viktigaste resurserna för samhället. Spännvidden i de
tänkbara utfallen för olika bygder är följaktligen avhängig genomslaget av nya möns-
ter av individbeteenden. Den generellt rådande trenden är att kollektivism växlas
mot individualism (se exempelvis Persson & Wiberg ). Förändringstendenserna
är i allmänhet tydligast bland ungdomar och högutbildade. Ziehe () använder
begreppet kulturell friställning för att beteckna de nya dragen i det personliga iden-
titetsbyggandet. Identiteten och anknytningen till en speciell geografisk miljö är inte
längre given. Varje människa ställs inför allt tydligare val av utbildning, yrkeskarriär,
livsform, livsstil och geografisk förankring. Platsanknytning för den enskilde handlar
samtidigt både om subjektiva frågor som attityder och preferenser och om objektiva
frågor som möjligheter att tillgodose anspråk på arbete och service. Med utgångs-
punkt i Hägerstrands () och Törnqvists () diskussioner om innebörder i be-
greppet mänskliga räckhåll föreslår Kåks & Westerholm () tre perspektiv som
sammankopplar individers och platsers identitetsutveckling. Det rumsliga perspekti-
vet fokuserar människans förhållande till specifika platser och det vardagliga rörel-
semönstret. Det sociala perspektivet fångar de sociala relationernas förutsättningar,
geografiska utbredning och varaktighet. Tidsperspektivet handlar om den enskildes
kulturella förankring, engagemanget i samtiden och framtidstron med anknytningar
till olika geografiska sammanhang.
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Mål och drivkraftsperspektiv i strukturomvandlingen

Synen på styrkor och svagheter i en regional strukturs förmåga att möta framtidens
utmaningar kan variera en hel del beroende på valet av perspektiv. Inledningsvis pre-
senterades olika teoretiska synsätt om vad som leder till regional tillväxt baserad på
regionalekonomisk, ekonomiskgeografisk, statsvetenskaplig respektive företagseko-
nomisk forskning. Det finns dock ytterligare sätt att sortera ut viktiga element och
presentera förklaringsbilder bakom förändringar i strukturella mönster. Med hän-
visning till Johannisson () kan identifieras tre betraktningsperspektiv eller ”lo-
giker”.

Branschlogiken betonar föreställningen att regionala strukturer anpassas efter för-
ändringar i näringslivets produktionsvillkor i tekniskt och ekonomiskt avseende. En-
ligt detta synsätt sätter ”den nya ekonomin” dagordningen för både samspelet mellan
olika aktörer i samhället som för hushållens vardagsliv. Globala mönster och proces-
ser i näringslivet formar spelutrymmet för såväl nationalstater som för deras regi-
oner och orter (Dicken, ). Det växande globala omvandlingstrycket innefattar
aspekter som ökad kunskapsintensitet och expansion av kunskapsintensiva företag,
fortsatt utveckling av transnationella storföretag parallellt med att mindre företags
betydelse ökar, accelererad teknikhöjning, ökat tjänsteinnehåll samt ökad samverkan
i nätverk. Möjligheterna att fritt omfördela ekonomiska resurser över nationsgränser
driver på framväxt av företagskulturer där lojalitet och ansvar för speciella geografis-
ka lägen har låg prioritet.

Samtidigt finns det alternativa uppfattningar om mål och drivkrafter i samhälls-
utvecklingen. Johannisson (ibid) benämner dessa platslogik respektive virtuell logik.
Därtill kan läggas en funktionell arenalogik.

Enligt platslogiken spelar platsens egenskaper en tydlig roll. Dess huvudbestånds-
delar formas av naturkapital, humankapital, socialt kapital och teknikkapital sam-
mansmält i den byggda miljöns utformning samt vardagslivets aktivitetsmönster och
förändringsprocesser bland invånarna. I detta ligger ofta ett betydande inslag av hi-
storiskt ärvda egenskaper som präglar värderingar och attityder. Samtidigt har nu-
tidsmixen av de nämnda typerna av kapital och karaktären på relationerna mellan
dem en avgörande inverkan på platsens kvalitet som livsmiljö och attraktion som in-
flyttningsmål. Platsbegreppet innefattar en stor spännvidd i fråga om skala på invå-
narantal och kan ha en mer eller mindre tydlig avgränsning mot omgivande platser.

Den virtuella logiken handlar om den nya kommunikationsteknikens möjligheter
att tänja räckvidden för täta kontakter inom en mångfald områden alltifrån informa-
tionsöverföring till handel och andra typer av formella avtal. Här avgör inte längre
nationsgränser och avstånd mellan världsdelar räckvidden utan snarare kommuni-
kationsteknikens spridning och tekniska kvalitet. Därtill kommer de begränsningar
som formas av varje människas och verksamhets förmåga och motivation att nyttja
sin tekniska räckviddspotential. Det mänskliga räckhållet bestämmer ytterst karaktä-
ren på den virtuella logiken. Drivkraftens kärna är att etablera kontakter som upplevs
relevanta och bygger på ett marknadsbetonat synsätt. Detta betyder å ena sidan att
det finns möjligheter att ändra mönstret av kontakter – nätverket – betydligt över ti-
den och å andra sidan att det finns betydande mänskliga trögheter att frigöra sådana
potentialer.

Den funktionella arenalogiken betonar platsens rumsliga kontext i funktionell
bemärkelse. Denna logik kan delas in i tre nyckeldimensioner. Den första hand-
lar om den lokala arbetsmarknadens geografiska utbredning, antalet i arbetsför ål-
der samt mångfalden i arbetskraftsefterfrågan och matchningen mellan arbetskraft-
sefterfrågans kravbild och arbetskraftsutbudets kvalifikationer. Den andra omfattar
anpassnings- och konkurrensförmåga gentemot omvärldsförändringar, d. v. s. pre-
stationsförmågan som lärande region. I centrum står kapaciteten att få till stånd och
vidmakthålla effektiva innovations- och lärprocesser över tiden. Den tredje dimen-
sionen handlar om valmängden av möjligheter att utbilda sig och att idka socialt
umgänge samt fritids- och kulturliv inom dagligt räckhåll. I den funktionella arena-
logiken knyts följaktligen platsens lokalisering i förhållande till andra platser av olika
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karaktär och storlek samman av ett samspel mellan människors rörelsemönster och
egenskaper hos transportstrukturen. I det senare ligger dels infrastrukturens geogra-
fiska mönster och kvalitet, dels transportmöjligheterna i fråga om valmöjligheter,
kostnader och flexibilitet.

Den funktionella arenalogiken gäller i första hand den lokala arbetsmarknadsni-
vån som bestäms av de dagliga pendlingsmöjligheterna. Interaktionen och dynami-
ken i ett längre utdraget transportstråk är enligt E. L. Ullman (i Hoyle and Knowles,
) avhängig tre grundläggande faktorer – komplementaritet (complementarity),
mellanliggande möjligheter (intervening opportunities) och överförbarhet (transfe-
rability). Med komplementaritet avses att olika delregioner, av i detta fall ett trans-
portstråk, kan komplettera varandra i fråga om utbud och efterfrågan av olika varor
och tjänster som resulterar i ett handelsutbyte eller samarbete i någon form. Med
mellanliggande möjligheter avses konkurrensperspektivet. Karaktären på alternativa
möjligheter för säljare och köpare respektive aktörer som söker samverkanspartner
att få sina krav tillgodosedda påverkar utnyttjandegraden av stråkets potential till in-
tern interaktion. Med överförbarhet avses att det föreligger möjligheter att förflytta
produkter och personal med lämpliga transportmedel och till acceptabla kostnader.

Attraktivitet och konkurrenskraft handlar dock inte enbart om fysisk tillgänglig-
het i avstånd och tidsåtgång samt potentialer av människor och ekonomiska aktivite-
ter. Att något ligger inom räckhåll innefattar enligt Hägerstrand () inte enbart att
det kan nås rent fysiskt. I begreppet ligger även ekonomiska, informationsmässiga,
kunskapsmässiga och emotionella dimensioner. Hägerstrand beskriver det som att
varje människa är inbäddad i en räckhållsrymd, ”. . . som på varierande sätt sträcker
sig utåt åt sidorna, bakåt mot det förgångna och framåt mot det eftersträvade.” (ibid,
s.). ”Vad rymden innehåller beror på personens egen kapacitet och biografi, men
också på vad omgivningen erbjuder i form av tillgångar att ta av och mottagare att
ge till” (ibid, sid ).

Hägerstrand delar också in räckhållet i tre grupper: attainable reach (uppnåbart
räckhåll), manipulable reach (åtgärdsmöjligt räckhåll) samt restorable reach (åter-
skapningsbart räckhåll). Beträffande den första gruppen, d. v. s. uppnåbart räckhåll,
har den generella framväxten av dagens välfärdssamhälle lett till relativt likvärdiga
miljöer för vardagsliv över hela landet. Detta har i huvudsak skett via starka system
för planering och ekonomisk utjämning samt med stat och kommun i nyckelposi-
tioner för de konkreta lokaliseringsbesluten. De grundvillkor som därmed skapats är
nödvändiga, men inte tillräckliga, för tillväxt utifrån dagens spelregler. Ett allt vik-
tigare tilläggsvillkor för både personer i arbetskraften och företag är att hänga med
i kunskapsutvecklingen samt att nyttja nya möjligheter att effektivisera såväl pro-
duktion som marknadskontakt. Förmågan att anpassa sig till krav på nya kunska-
per och arbetssätt, d. v. s. det åtgärdsmöjliga räckhållet, kan dock variera en hel del
mellan olika kategorier invånare och företagare, bland annat utifrån deras utbild-
ningsnivå och var de är bosatta. Fjärrstyrning av arbetsställen kan utgöra ytterligare
hinder för möjligheter att konkretisera lokala idéer om förnyelsestrategier. Övergri-
pande koncernstrategier har i allmänhet förtur i jämförelse med lokala och regionala
hänsynstaganden och därpå baserade utvecklingsidéer. Det återskapningsbara räck-
hållet handlar om människors beroende av ett kulturarv som bas för sin identitet
och kommunikation människor emellan. Den långsiktiga bärkraften i en regional
sammanhållning är avhängig hur det sociala kapitalet nyttjas och värnas om i ett
flergenerationsperspektiv.

Befolkningsdynamik

Förändringar i bosättningsmönstret sker ständigt som en konsekvens av demogra-
fiska händelser i form av födslar och dödsfall samt flyttningsrörelser. Omflyttning-
ens effekter på bosättningsmönstret är nettoresultatet av ett komplicerat mönster av
flyttningsutbyten inom hela bostadsbeståndet, där landets befolkning och invandra-
re är aktörer. Det finns en omfattande forskning om drivkrafter bakom förändringar
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i bosättningsmönstret. I en sammanfattande översikt identifieras fem större styrfak-
torer (Borgegård, Håkansson and Malmberg, ):

De demografiska komponenterna och strukturerna, vilka inkluderar den naturliga
befolkningsförändringen, den demografiska sammansättningen samt den geografis-
ka fördelningen av personer i olika åldrar och kön.

Ekonomisk-geografiska förhållanden, d. v. s. dynamiken i regionala eller lokala sys-
selsättningsmöjligheter, lönenivåer, boendekostnader, servicekostnader, etc., men
även villkor och förändringsmönster vad gäller tillgänglighet till för befolkningen
viktiga orter, resurser samt informations- och kunskapskällor.

Socio-ekonomisk struktur, d. v. s. sammansättningen av olika hushållstyper med
olika inkomst- och förmögenhetsresurser, segregationsmönster, boendeformer, livs-
former och livsstilar samt större förändringar i politiska värdesystem, transfererings-
system och institutioner.

Attityder, med spännvidd från inställning till olika slags geografiska platser och
samhällsmiljöer till syn på olika slags livsformer och livsstilar.

Befolkningspolitik, d. v. s. karaktären på olika politikområden med betoning på ar-
betsmarknadspolitik, socialpolitik, regionalpolitik, invandrings- och flyktingpolitik
samt utbildningspolitik.

Flyttningsströmmar är följaktligen betingade av ett komplext samspel mellan oli-
ka typer drivkrafter, vilka kan delas in i två huvudkategorier – individbundna egen-
skaper respektive omgivningsegenskaper. Båda dessa typer av drivkrafter kan i geogra-
fiskt avseende verka i totalt motsatta riktningar. Å ena sidan finns det egenskaper som
bidrar till tröghet och stabilitet i bosättningsmönstret. Å andra sidan finns det egen-
skaper som driver på geografiskt nya mönster av koncentration respektive uttunning
av boendet.

I ett långt tidsperspektiv bakåt har givetvis både de individbundna och omgiv-
ningsrelaterade drivkrafterna hunnit ändra karaktär många gånger. Den generella
tendensen i Norrland sedan -talets början är att dragningskrafter från dynamis-
ka tillväxtmiljöer dominerat framför utstötningskrafter på grund av otillräckligt med
lokala resurser för att erbjuda drägliga levnadsmöjligheter. De senaste decenniernas
framväxt av socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik, med mellan-
kommunala utjämningssträvanden, har också bildat tydliga stötdämpare för såväl
hushåll och företag som offentliga organ i produktionsmiljöer som genomgått ge-
nomgripande strukturomvandling.

Till de stabiliserande egenskaperna i dagens samhällsstruktur kan föras individ-
bundna förhållanden som har att göra med yrkeskompetens och kvalifikationer bun-
det till arbete (Fischer, et al ). Hit kan också föras personliga platsförankringar,
exempelvis till födelseorten, samt sociala nätverk, men även omgivningsegenskaper i
form av god tillgång på bostäder och samhällsservice samt attraktiv bebyggelse, natur
och kulturella särdrag.

Till de omfördelande egenskaperna i nuläget kan föras individbundna egenska-
per som utbildningsnivå och sysselsättning samt möjligheter att realisera personliga
önskemål om boendet. Viktiga omgivningsegenskaper, som driver på strukturför-
ändringar i bosättningsmönstret formas av utbildningscentra och tillgång på arbets-
tillfällen respektive serviceförsörjning, möjligheter till marknadskopplingar, mark-
och bostadskostnader samt villkor, tidsmässigt och ekonomiskt, för persontranspor-
ter. Dessa egenskaper eller drivkrafter kan verka i antingen utspridande eller koncen-
trerande riktning. Fujita, Krugman and Venables () sammanfattar de aktuella
tendenserna i västländer enligt Tabell .

Tabell : Krafter som verkar utspridande respektive koncentrerande i ortssystem. Källa: Fujita,
et al, , redovisat i Liljeström och Strömquist, , s. .

Utspridande Koncentrerande
Geografiskt orörliga resurser Feta marknader
Markpriser/pendling Marknadskopplingar
Trängsel Kunskapsspridning
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De geografiskt orörliga resurserna består framför allt av naturresurser. Men den
byggda miljön har fått en allt viktigare betydelse för upprätthållande av utspridda
bosättningsmönster. Fastighetskapital där huvuddelen av kostnaderna är avskriv-
na, och där lokaler, bostäder, infrastruktur och fysiska miljöer håller god kvalitet,
kan konkurrera framgångsrikt gentemot helt nya investeringsobjekt (Liljeström och
Strömquist, , s. ). Längs södra Norrlandskusten finns det särskild anledning
att även uppmärksamma bygder som har potentialer att bli attraktiva målpunkter
för en växande grupp hushåll med intresse för landsbygdsboende baserat på fritids-
intressen kopplade till bostadens historiska arv samt möjligheter till rekreation i skog
och mark eller på vatten.

Möjligheter för en befolkningstillväxt i södra Norrlandskustens landsbygdsom-
råden, eller med andra ord en kontraurbanisering, handlar enligt Gordon ()
om hushålls valbeteenden i tre geografiska sammanhang. I det nationella perspek-
tivet påverkar främst arbetsmarknadsrelaterade faktorer inflyttningspotentialen från
andra regioner. I det regionala perspektivet, d. v. s. inom den lokala arbetsmarkna-
den, kommer frågor om boendemiljö i förgrunden. I det lokala perspektivet, d. v. s.
platsen ifråga, styr förhållanden på den lokala bostadsmarknaden. Ett annat sätt att
sammanfatta olika studiers förklaringar till kontraurbanisering har presenterats av
Kontuly (). Han har delat in förklaringarna i följande sex grupper:

✗ Konjunkturella faktorer – cykliska förändringar i den nationella ekonomin el-
ler tillfällig expansion i typiska landsbygdsnäringar.

✗ Ekonomiskt strukturella faktorer – avindustrialisering och andra långsiktiga
lokaliseringsförändringar.

✗ Rumsliga och miljömässiga faktorer – naturmiljö, boendekostnader, luftkvali-
tet, urbana trängselfenomen, m. m.

✗ Socioekonomiska och kulturella faktorer – välfärdspolitik som möjliggör fria-
re val av bostad, förändringar i attityder och boendepreferenser eller möjlighe-
ter att förverkliga sådana preferenser, förändringar i åldersstrukturen, lands-
bygdsmiljöer med stark entreprenörstradition.

✗ Implicita och explicita politiska åtgärder – möjliggörande av boende på lands-
bygd genom olika former av politiska åtgärder, särskilt förbättring av service-
utbudet.

✗ Teknologiska innovationer – minskad avståndsfriktion genom förbättrade
pendlingsmöjligheter, t. ex. tätare busstrafik, högre vägstandard eller utbygg-
nad av järnväg, respektive utveckling av  som möjliggör distansarbete.

En slutsats av Kontulys sammanställning är att politik och planering kan styra
förändringar i bosättningsmönstret, men att makroekonomiska förhållanden samt
hushållens preferenser innebär ständigt skiftande avgörande påverkansfaktorer.
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Spelplan, aktörer och spelregler

Strukturhypoteser

Centralortshypotesen och nätverkshypotesen är två grundläggande teoretiska perspek-
tiv för att analysera styrkor och svagheter i en regional struktur. Centralortshypo-
tesen bygger på den s.k. centralortsteorin som lanserades i Tyskland på -talet
och sedan vidareutvecklats (se exempelvis Lösch, , Christaller,  och Berry,
). Teorins huvudbegrepp är befolkningströskel och räckvidd. De används i syfte
att förklara ortsstrukturens uppbyggnad i ett givet geografiskt territorium med för-
delning på huvudorter och deras omland. Befolkningströskel syftar på att varje typ av
serviceverksamhet kräver ett befolkningsunderlag av en viss basstorlek som etable-
ringsgrund för sin produktion. Denna miniminivå varierar beroende på typ av varor
och tjänster som bjuds ut och på kundernas besöks- och inköpsmönster. Räckvidd
syftar på konkurrenskraften i förhållande till potentiella kunders alternativa kon-
sumtionsmöjligheter i grannskapet, men även till det maximala avstånd som kunder
är villiga att resa innan de väljer en substitutionslösning. Även räckvidden varierar
givetvis beroende på typ av verksamhet. Sammantagna ger dessa begrepp verktyg för
att karakterisera centralorters serviceroll och utbredningen av deras dominansom-
råden. Därmed kan även den interna strukturen i ett geografiskt område beskrivas
i termer av ortshierarki och gränszoner mellan orternas dominansområden. Sam-
manfattningsvis lyfter centralortshypotesen fram samspelet mellan centralort och
omland, d. v. s. mellan stad och omgivande landsbygd, samt deras ömsesidiga bero-
endeförhållanden.

Nätverkshypotesen fokuserar betydelsen av kunskaps- och kompetensimport för
ekonomisk förnyelse, konkurrenskraft och tillväxt. Direkta länkar till diffusionspro-
cesser av ny teknik, expansiva produktområden och kunskapsintensiva produktions-
metoder bildar hörnpelare för att dynamiska förstärkningar i form av företagsex-
pansion, nyföretagande och befolkningstillväxt ska äga rum i den regionala struktu-
ren. Detta utvecklingsperspektiv med betoning på innovationer, inlärningsstrategier
och anpassning till växande öppenhet för global konkurrens har fått epitetet ”lear-
ning regions” (se exempelvis Maskell och Törnqvist, ). De mest påtagliga och
kraftfulla importhamnarna utgörs av miljöer för högre utbildning och forsknings-
institut. Kvaliteten på tillgängligheten i transport- och kommunikationsavseenden
formar grundbetingelser för mångfald och effektivitet i diffusionsprocesserna. Detta
betyder i sin tur att lokaliseringen av infrastrukturella investeringar och deras kvalitet
spelar en nyckelroll. I praktiken handlar det om valmängder resmål och åtkomlighet
från omvärlden samt hastighet, regularitet och tillförlitlighet i rese- och kommuni-
kationssystemen. Camagni () diskuterar förskjutningen från en territoriell logik
till en nätverkslogik som huvudprincip för inter-urbana kopplingar. Han gör en di-
stinktion mellan två grundläggande former av stadsnätverk: ) komplementära nät-
verk som formas av specialiserade och komplementära centra, och, ) synergistiska
och innovativa nätverk som formas av liknande samarbetande centra.

Förutom innovationsteori som förklaringsbas bildar kunskaper om organisa-
tionsformer och beslutssystem i olika typer av verksamheter grundvalar för nätverks-
hypotesen. Tabell  ger en sammanfattande bild av karaktärsskillnader i innovations-
system beroende på om de ledande principerna följer centralortshypotesen eller nät-
verkshypotesen.

Ett viktigt tillägg till dessa två teoretiska perspektiv är empiriskt baserade slutsat-
ser om svenska förhållanden i skenet av internationella referenser. I det följande har
valts att presentera några forskares slutsatser.

Den välfungerande innovativa och expansiva miljön har enligt Malmberg, Solvell
och Zander (, s. ) följande tre egenskaper: (a) tendens till hög intensitet av di-
rekta personkontakter inom den lokala miljön präglade av försök till gemensamma
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Tabell : Karakteristik av innovationssystem enligt centralortshypotesen respektive nätverks-
hypotesen.

Enligt centralortshypotesen Enligt nätverkshypotesen

✗ Politiska eller administrativa gränser,
✗ Offentliga sektorn som nyckelaktör,
✗ Tonvikt på infrastruktur,
✗ Territoriell närhet,
✗ Baserat på spridning av vetenskaplig

och teknologisk kunskap,
✗ Teknologi som den ledande proces-

sen,
✗ Institutionellt samarbete,
✗ ”Top-down” och sekventiell process.

✗ Gemenskaper: kultur, närhet och
förtroende,

✗ Offentlig administration är en bland
flera aktörer i systemet,

✗ Infrastruktur plus förbindelselänkar,
✗ Ideologisk, institutionell och territo-

riell närhet,
✗ Baserat på tillfredsställande kun-

skapsmångfald och dess integration,
✗ Befolknings- och företagsbehov som

ledande process,
✗ Socialt nätverk av kunskapsarbetare,
✗ Komplex process.

problemlösningar, (b) förmåga att skapa en barriär mot omvärlden för spridning av
lokal kunskapsuppbyggnad i kombination med god tillgänglighet till kunskaps- och
informationsutbyte som en insiderfördel för aktörer i den lokala miljön, (c) ett kon-
tinuerligt inflöde av kunskap från omvärlden antingen via inflyttare eller via lokala
aktörer som fångar in nyheter från omvärlden.

Enligt Liljeström och Strömquist (, sid ) kan forskningsresultat från olika
håll i världen rörande utveckling av företagskluster som en särskild tillväxtstrategi
sammanfattas i följande sex kritiska egenskaper för framgångsrika resultat:

✗ Branschmässig specialisering och samlokalisering inom lokala arbetsmarkna-
der med stort inslag av lokalt ägda företag.

✗ Starka lokala nätverk som formar s. k. värdekedjor och understödjer gemen-
samt lärande.

✗ Närvaro av institutioner för FoU och utbildning.
✗ Tillgång till kvalificerad arbetskraft med stor gemensam kompetensbredd. I

detta ligger såväl inslag av personer med erfarenhetsbaserad yrkes- och affärs-
kompetens som med formell teknisk och ekonomisk kompetens.

✗ Närvaro av finansiell kompetens som kan organisera, värdera och planera eko-
nomiskt risktagande i starkt lokalt samspel.

✗ Tillit, gemensamma värderingar och sociala nätverk med mötesplatser av olika
slag för både företag och anställda.

Denna kravbild understryks i Söderström, et al () där också kontrasterna
mellan tidigare villkor och framtidens villkor lyfts fram. I nedanstående samman-
ställning belyses de förskjutningar i egenskapsvillkor för regional styrka som pågår.

Backspegelperspektiv

✗ Försvarsstrategisk belägenhet och offentlig administration
✗ Tillgång till råvaror, lämpligt klimat och kommunikationsmöjligheter
✗ Tillgång till arbetskraft
✗ Närhet till stora marknader
✗ Stordriftsfördelar i produktionen

Framtidsperspektiv

✗ Tillgång till högkompetent specialiserad arbetskraft
✗ Specialiserade och innovativa leverantörer i närområdet
✗ Kopplingar till teknologiskt relaterade branscher
✗ Nära till – och goda kontakter med – utbildning och forskning
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✗ Närhet till krävande kunder
✗ Sporrande rivalitet mellan lokala konkurrenter
✗ Nyinträde genom nyföretagande och ”spin-offs”

Jonsson, et. al. () uppmärksammar dessa förändringsprocessers hastighet i
olika regiontyper. De har studerat regionens betydelse för företags internationella
konkurrenskraft. Det empiriska underlaget för analysen utgörs av fallstudier av in-
dustriföretag i olika regiontyper i södra Sverige. En av deras viktigaste konklusioner
är att någon enhetlig modell för att bygga starka regioner inte låter sig formuleras.
Näringspolitik på regional nivå måste utgå från en initierad kunskap om den speci-
fika regionens näringsliv, dess strategier och dess resursbehov. Vidare betonar de att
regionen och dess företag måste betraktas i ett vidare nationellt och internationellt
sammanhang för att möjligheter och begränsningar ska kunna identifieras.

Den regionala arenan

Ett ytterligare nyckelbegrepp kopplat till rumsliga sammanhang är identifieringen av
en region, d. v. s. en socialt konstruerad gränsdragning mot omvärlden.

Begreppet region används ofta utan närmare specificering. Det gäller såväl i forsk-
ningsrapporter som i politiska dokument. Det kan i en del fall vara tillräckligt att ge
det en diffus och tänjbar territoriell innebörd. Ofta kan det också vara bekvämt att
göra det eftersom det kan vara svårigheter att göra en entydig avgränsning. Utsikts-
punkten, eller den sociala kontexten, avgör hur betydelsefullt det är med en precis
avgränsning.

Trots den ofta diffusa användningen av begreppet finns det en omfattande littera-
tur kring regionbegreppets olika innebörder samt om politiska och planeringsmäs-
siga möjligheter att skapa eller förändra regioner. I det följande presenteras en kort
beskrivning av vad som kan menas med en region. Implicit i regionbegreppet är att
det representerar en mellannivå i en rumslig organisering av något slag. Regionen är
ett uttryck för någon form av sammankoppling. Den territoriella omfattningen av
en region kan variera betydligt – från en ort med dess närmaste omland till att om-
fatta många stater. En mellanform är transregioner, d. v. s. regionformationer som
överskrider gränser mellan stater men endast fångar in delar av respektive stater.

Det kan finnas flera olika slags bakgrunder till regioner som fenomen och de-
ras geografiska avgränsning, vilket även återspeglas i klassificeringsbegreppen. I den
kulturgeografiska litteraturen förekommer en principiell uppdelning i de två huvud-
kategorierna homogena respektive funktionella regioner. I det första fallet är det en
beståndsegenskap som styr den geografiska avgränsningen och därmed utgör lång-
siktig stabilitet ett tydligt karaktärsdrag. Regionen har en etablerad identitet som kan
sägas ha nått ett måltillstånd (Nir, ). Regiondefinitionen är essentialistisk. Den
fångar in en territoriell storhet som uppfattas som naturlig i människornas medve-
tande (Gidlund & Sörlin, ).

I det andra fallet bildar samspel av olika slag utgångspunkter för den geografiska
avgränsningen. Regionavgränsningen har en medelorienterad roll (Nir, ). Regi-
onen är uttryck för en upplevd eller tänkt gemenskap. I grunden ligger ett konstruk-
tivistiskt synsätt (jfr. Gidlund & Sörlin, ). Underlaget för regionbestämningen
kan variera från en enstaka sektor till en sammanvägning av olika sektorers sam-
spelsmönster. Omfattningen av interna relationer i förhållande till omvärldsrelatio-
ner utgör en värdemätare på sammanhållningens styrka.

Inom kategorin homogena regioner brukar en uppdelning göras i tre grupper:
()Identitetsregionen bygger på en etnisk gemenskap. Det finns förenande kultu-

rella särdrag och traditioner med djupa historiska rötter. Den geografiska avgräns-
ningen bestäms av bosättningsmönstret och människors uppfattning om samhörig-
het. Det kan t. ex. finnas variationer i uppfattning om identitetsregionens form, ka-
raktär och tydlighet mot omgivningen beroende på ålder, kön, utbildning och yrke.
Dessutom kan det förekomma skilda uppfattningar mellan ett inifrån- respektive ett
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utifrånperspektiv, d. v. s. bland personer bosatta i regionen respektive på andra håll
(Ekstedt & Henning, , Buttimer, ). () Naturregionen avgränsas vanligtvis
med utgångspunkt från en speciell naturresurs, men kan även ta sin utgångspunkt i
ett ekologiskt problem, exempelvis inom ett vattensystem. () En homogen närings-
livsregion kan avse en starkt resurspräglad naturregion, men kan även avgränsas ut-
ifrån en industriell specialisering som är frikopplad från naturresursexploatering i
närområdet.

Funktionella regioner bygger på en ekonomisk dimension. Regionformationerna
består av aktivitetskluster eller produktionsöar. Även bland funktionella regioner kan
en uppdelning göras i tre grupper (jfr. Høydahl, ):

. En industriregion är liktydig med ett inomregionalt starkt utvecklat produk-
tionssystem som ofta även har en hög specialiseringsgrad. Det kan göras en
vidareuppdelning i industriregioner med hierarkisk struktur respektive med
horisontell struktur. Det förstnämnda fallet är traditionella industriregioner
där det går att identifiera ett tydligt centrum och en periferi. I denna region-
typ har industrikaraktären i många fall successivt förskjutits mot produktion
av produkter där priset är en avgörande konkurrensfaktor. Naturresursbase-
rade industrier bildar ofta kärnan i hierarkiska industriregioner. I det andra
fallet är kännetecknet ett omfattande formellt och informellt samarbete mel-
lan många självständiga enheter. Sådana områden präglas ofta av verksamheter
med ett betydande inslag av utvecklingsarbete och strävan efter att konkurre-
ra med specifika produktegenskaper. Vanligt förekommande benämningar är
industriella distrikt, utvecklingscentra och teknopoler. Till denna kategori hör
även s. k. K-regioner, där K står för kunskap, kompetens, kultur, kreativitet
och kommunikation (Andersson & Strömquist, ). Verksamhetsinriktning-
en kan vara varuproduktion, tjänsteproduktion eller en mix av båda.

Utgångspunkten för karaktärsbeskrivningar av industriregioner är att be-
lysa företags utvecklingsdynamik. Därigenom fokuseras nätverksstrukturen
mellan företag och verksamheter, medan den territoriella utbredningen ges en
bakgrundsroll som ofta avspeglas i en diffus avgränsning. En sammankoppling
sker ofta med begrepp som regional konkurrenskraft och företags hemmabas
(se exempelvis Porter, ).

. En centralortsregion avgränsas utifrån ett likformigt flödesmönster inom en
mångfald samhällssektorer. Det kan omfatta såväl människors förflyttningar
som olika slags informationsflöden. Den har en kärna som fungerar som en
tydlig målpunkt. Omlandets utsträckning är avhängig avstånd till omgivande
orter som konkurrerar som målpunkter, men det kan ofta vara svårt att finna
skarpa entydiga avgränsningar. Empiriska undersökningar visar ofta relativt
stora skillnader i fråga om geografisk räckvidd för en orts attraktivitet beroen-
de på verksamhetstyp.

. Utveckling av flerkärniga regioner möjliggörs av investeringar i infrastruktur
för snabba och flexibla transporter av personer och varor samt för informa-
tionsflöden. På efterfrågesidan backas det upp av ett näringsliv med en hög
grad av komplementaritet och en nätverksstruktur av horisontell (ej hierar-
kisk) karaktär. I denna typ av regioner sammanknyts ofta i första hand stör-
re urbana centra. Här uppträder också en diffus övergång mot icke rumsligt
sammanhängande funktionella nätverk av stadsregioner. Bland regionaleko-
nomiska forskare finns en utbredd uppfattning om stadsregionernas nyckelroll
för det framväxande nya näringslivet. De tar fasta på att stadsregioner utgör
dominerande noder i nätverk för förmedling och utjämning av varu- och ka-
pitalobalanser samt för skapande och förmedling av innovationer. Denna nät-
verksuppgift är av växande betydelse utöver den trögföränderliga traditionella
stadsrollen att fungera som central marknadsplats för varu- och tjänsteutbud
inriktad på befolkningen i staden och dess omland (se exempelvis Jacobs, ,
Johansson, , Karlsson, ).

Med utgångspunkt från en given uppsättning av likvärdiga, varandra oberoende,
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Figur : Alternativa regionala strukturer. Källa: Nordgreen ().

funktionella regioner med hierarkisk struktur diskuterar Nordgreen () tre alter-
nativa möjligheter till en sammankopplad regionstruktur (Figur ). Det mest långt-
gående alternativet är att det uppstår en stark integrationsprocess mellan regionerna
med tydliga konvergenseffekter. Regionerna sammansmälter till en ny funktionell
storregion med hierarkisk uppbyggnad. Det andra alternativet är att det utvecklas en
mångfald horisontella länkar över gränserna mellan de inbördes likvärdiga funktio-
nella regionerna. Om omfattningen av samhandlingar över dessa gränser är större än
den enskilda regionens samhandlingar mot andra regioner kan man säga att ett re-
gionsystem föreligger. Det tredje alternativet betraktas som ett ”vinnarkoncept” i det
framväxande kunskapssamhället med den s. k. nya ekonomin som spjutspets. Funk-
tionella likvärdiga regioner bildar en regionallians baserad på förpliktande avtal om
speciella former av samhandlingar av horisontell karaktär.

I den statsvetenskapliga litteraturen används begreppet politisk region (se exem-
pelvis Thompson, ). Regionbestämningen är relaterad till politiska mål och me-
del. Regionens avgränsning och funktionssätt bestäms av sociala krafter. Den präglas
av betydande interna samhandlingar som kan vara av både konflikt- och samar-
betskaraktär. Distinkthet gentemot omgivningen är ett betydelsefullt karaktärsdrag
som kan ta sig uttryck i strävanden efter regional makt och kontroll. Det kan också
vara fråga om att bli föremål för politisk särbehandling, exempelvis regionalpolitiskt
stödområde. Politiska regioner finns på inomstatlig nivå som byggklossar i national-
statskoncept, på mellanstatlig nivå i form av grupperingar av länder samt på trans-
statlig nivå i form av sammanslutningar av administrativa regioner (jfr. Waever &
Joenniemi, ). I samtliga dessa fall finns en funktionell politisk dimension, vars
innebörd dock varierar. Med avseende på styrningsstruktur kan en åtskillnad göras
mellan (jfr. Aalbu, ):

✗ administrativa regioner eller förvaltningsregioner, vilka ingår i en hierarkisk na-
tionell eller internationell struktur och där de geografiska gränserna är enty-
diga;

✗ dominansregioner, vilka också har en hierarkisk struktur, men där myndigheter
i en stat eller region har makt och kontroll utöver sitt eget territorium;

✗ samarbetsregioner, vilka har en horisontell struktur, d. v. s. ett frivilligt samar-
bete mellan administrativa myndigheter på samma nivå och där det upprättats
institutionaliserade samarbetsformer.

I det sistnämnda fallet kan samarbetsstrategin antingen ha en bred territoriell be-
toning, där grannregionen väljs som samarbetspartner, eller en specialiserad beto-
ning, där geografiskt åtskilda regioner driver gemensamma utvecklingsstrategier och
projekt.

En sammanfattande slutsats från denna begreppsgenomgång är att en ekonomiskt
funktionell region också kan vara en politiskt funktionell region, men att det i många
fall inte finns en sådan tydlig överensstämmelse.
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Identifiering, profilering och mobilisering

I den politiska hierarkin har Sveriges regioner, d. v. s. plattformen mellan kommun-
och nationsnivån, en diffus framtoning. Den regionala nivån är splittrad i flera av-
seenden. Det finns en identitetskris rörande den regionala rollen och den geogra-
fiska indelningen. Många statliga myndigheter har i sina regionindelningar frångått
länsindelningen. Motiven har varit att forma en regional indelning som passar deras
verksamhet, d. v. s. strävan efter funktionalitet. Till detta kommer att länsstyrelserna
har en svag politisk ställning såväl i förhållande till den nationella nivåns myndighe-
ter som gentemot kommunerna. Landstingen har visserligen en självständigare po-
litisk förankring och roll, men deras beslutsmandat täcker en relativt liten del av det
regionala samhällslivet. Kommuner kan utan att avkrävas förankring på överordna-
de nivåer gå samman och bilda mer eller mindre formella allianser eller nätverk som
grund för samarbete och kontakter av olika slag. Det vanliga har varit och är att
grannkommuner utvecklar samarbete, men strategiska allianser bildas även i ökan-
de utsträckning över nationsgränsen. Fortfarande har dock staten i praktiken stora
möjligheter att styra kommunernas agerande via både den ekonomiska politikens
utformning samt via sektorspolitik.

I en analys av hur kommunerna Falun, Borlänge och Ludvika söker skapa ett star-
kare funktionellt regionsammanhang genom kommunsamverkan betonar Persson &
Henning () följande drivkraftsmotiv:

✗ större gemensam slagkraft genom ökad intern funktionell sammanhållning
och utnyttjande av skalfördelar som gynnar regionens invånare och företag;

✗ bättre kvalitet på serviceutbud genom kostnadseffektivare servicelösningar;
✗ vitaliserar den lokala kulturella miljön genom intensifierade och breddade

kontaktytor mellan kommunerna, d. v. s. byggande av ett kraftfullare och mer
mångsidigt sammansatt socialt kapital;

✗ ökar attraktionskraften på nyinvesteringar inom privat och offentlig sektor.

Under -talet har det funnits en tydlig nyregionalism och regionbyggartrend
såväl inomnationellt som transnationellt i hela Europa. Inom  har myntats be-
greppet ”Regionernas Europa” som uttryck för att det finns flera processer som le-
der mot en starkare regional roll i framtiden. För det första innebär borttagande av
mellanstatliga barriärer både att det kan uppkomma en ökad konkurrens mellan re-
gioner och att det är enklare att utveckla samarbete mellan regioner, d. v. s. att forma
strategiska allianser oberoende av statstillhörighet. För det andra ger betoningen på
subsidiaritet i beslutssystemen spelutrymme för en framträdande lokal och regional
beslutsnivå. På många håll har det som svar på detta uppstått en mobilisering inifrån
regionen. Idérika aktörer har format visioner och strategier för regionbildningar som
antas kunna möta de nya möjligheterna och utmaningarna bättre än dagens etable-
rade administrativa regioner. Betoning läggs på strävanden efter funktionalitet, kon-
kurrenskraft och självständighet. Samtidigt grävs samarbetsmotiv fram ur historien.
Det innebär i en del fall nytolkningar eller omtolkningar av sammanhang mellan
händelser och företeelser. De förslag som framkommer och de initiativ som tas ut-
manar såväl länsindelningar som statsgränser samt därmed relaterade institutionella
organisationer och deras respektive beslutsmandat.

I analyser av regionala processer i Europa finns även en tankekonstruktion som
brukar benämnas ”Mosaikernas Europa” (se exempelvis Illeris, , Johansson,
). Detta synsätt betonar att det finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan cen-
tral och regional nivå. Regioners skilda befolknings-, kompetens- och produktions-
strukturer, i kombination med relativt sett allt starkare genomslag för internationella
marknadskrafter, driver på ökade sociala och ekonomiska skillnader mellan regioner.
För att häva denna splittringstendens utmanas nationell och regional politikutform-
ning till koordinerat agerande med betoning på roller som samordnare, förhandlare
och resursfördelare.

I såväl den regionalekonomiska litteraturen som i :s rumsliga planering har
flerkärniga urbana regioner ( = Polycentric Urban Regions) lyfts fram som funk-
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tionella sammanhang lämpliga att emotse de krav och preferenser som både hushåll
och företag ställer i allt tydligare grad (se exempelvis Houtum and Lagendijk, ).
Den strategiska identiteten hos en polycentrisk urban region bygger på en identifi-
ering av ett subjektterritorium och en intention att skapa ett gemensamt perspektiv
och utvecklingsmål för detta område.

En tydlig omvärldsavgränsning i kombination med mönster av noder och länkar
på kartor har ofta nyttjats som instrument i processen att belysa robusthet, funk-
tionalitet, attraktivitet och konkurrenskraft. Detta synsätt har fått en framträdande
roll i planeringen av det fysiska sammanvävandet av -ländernas stadsregioner i ur-
bana system och sammanbindningsstråk baserade på nationella och transnationella
geostrategier. Bland de nordiska länderna har Finland börjat orientera sig påtagligt
i riktning mot ett sådant förhållningssätt i regionalpolitiken. I den pågående plane-
ringsprocessen utses regionala centra som särskilda målpunkter för åtgärder i syfte
att få till stånd en robustare regional struktur.

Det finns emellertid anledning att i detta sammanhang betona att det kan vara en
betydande spännvidd mellan å ena sidan visioner och intentioner och å andra sidan
reella grundförutsättningar och aktörsstyrka. I detta kan även ingå stora variationer
i uppfattning av styrkor och svagheter mellan aktörer på olika samhällsnivåer och
mellan olika geografiska delzoner.
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Norrlandskustens struktur och dynamik

De ärvda egenskaperna

Den del av Norrlandskusten som avgränsats för analysen i denna studie har sin syd-
spets i Uppsala och sin nordspets i Umeå. För att belysa befolkningsdynamiken på
denna arena sedan början av -talet har nyttjats ett källmaterial där befolkningen
är uppdelad enligt en församlingsindelning som är enhetlig för hela perioden. Figur 

illustrerar denna rumsliga uppdelning samt lokaliseringen av dagens kommuncent-
ra på denna arena. Det bör särskilt noteras att Nordmalings kommun av källtekniska
skäl har sammanförts med Umeå landsförsamling i den historiska analysen.

Som ett viktigt komplement till denna bild av Norrlandskusten presenteras i Fi-
gur  den viktigaste sammanlänkande transportinfrastrukturen i ett nutids- och
framtidsperspektiv.

Under den tidiga industrialismen vilade Sveriges ekonomiska utveckling och vill-
kor för invånarna tungt på exploateringen och exporten av naturresurser från främst
skog och gruvor. Råvaror fördes längs älvar och vattendrag till kustområdenas in-
dustrianläggningar och hamnar. Detta betydde en blomstringstid på många håll
längs Norrlandskusten. Pärlbandet av industri- och hamnorter i kustområdet bilda-
de kraftfulla plattformar för näringslivets vidareutveckling mot ökad förädling och
diversifiering. Samtidigt bildades växande underlag för tillväxt av servicesektorn.

Under -talet övergick den naturresursbaserade industrin i allt mer kapi-
talintensiva tillverkningsprocesser som möjliggjorde produktivitetsökningar paral-
lellt med reducering av arbetskraftsbehoven. En stark extern drivkraft bakom detta
var en tilltagande omvärldskonkurrens. Men även inomnationellt ökade trycket på
att frigöra arbetskraft för utveckling av nya näringar med högre produktivitet. Den-
na strukturomvandling skapade ett växande förändringstryck på många håll längs
Norrlandskusten. Detta omfattade både basnäringarnas och deras nyckelorters rol-
ler i det regionala sammanhanget. Exempel på detta är att industrianläggningar la-
des ned samtidigt som omfattande investeringar gjordes i nya anläggningar på andra
platser. Framväxten av ett mer diversifierat näringsliv med allt tydligare postindust-
riell prägel ställde nya krav på både lokalisering och den funktionella arenans egen-
skaper. På många håll framstår tidigare nyckelbygder för basindustrierna som alltför
starkt fångade i mentala och organisatoriska strukturer vilka bromsar innovationer,
inflyttning av nyckelpersoner och attraktivitet på riskvilligt kapital.

I denna studie har Norrlandskusten från Uppsala till Umeå avgränsats så att den
administrativt sett omfattar  kommuner fördelade på fyra län. Totalt bor  

personer eller ,% av Sveriges befolkning i detta område. Folkmängden har under
-talet ökat med ca.   personer. Sedan år  är tillväxten ca.   per-
soner. Området har trots denna befolkningstillväxt endast stärkt sin relativa andel av
Sveriges sammanlagda befolkning med några tiondels procent. Den femtioåriga pe-
rioden präglas dessutom av en växande intern obalans mellan tillväxtområden och
tillbakagångsområden. De tre största kommunerna har sedan år  ökat sin folk-
mängd med drygt   personer eller i relativa tal mellan  och %. Samtidigt
har de tre kommunerna med den svagaste utvecklingen förlorat mellan  och %
av sin folkmängd. Under -talet har endast fyra av kommunerna i området vuxit.
Kraftigast har tillväxten varit i Uppsala med   personer eller ,% samt i Umeå
med närmare   personer eller %. I Gävle har tillväxten varit   personer
eller % och i Vännäs med drygt  personer eller %.

I ett betydligt längre tillbakablickande perspektiv har en dramatisk befolknings-
tillväxt skett längs Norrlandskusten. Sedan början av -talet framträder också
en alltmer uttänjd befolkningstillväxt norrut. Figur a och b illustrerar hur befolk-
ningstätheten förändrats, medan Figur  c illustrerar förändringstakten i befolk-
ningsförändringen. Det generella mönstret är att den huvudsakliga tillväxten av folk-
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Figur : Församlingsbaserad indelning med arenans större orter.

Figur : Huvudtransportlederna i form av väg och järnväg längs Norrlandskusten vid ingång-
en av -talet (inklusive den pågående investeringen i Botniabanan mellan Kramfors och
Umeå). :ans sträckning t. v. samt Ostkust- och Botniabanan med stationer. t. h.
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Figur : Befolkningstäthet i församlingar år  (A) och  (B), samt den årliga befolk-
ningsförändringen – (C). Källa: Bearbetning av församlingsdatabas från Demografis-
ka Databasen, Umeå universitet, Håkansson ().

mängden har skett inom ganska snävt avgränsade zoner i och omkring stadskärnor-
na. I de lokala sammanhangen har koncentrationsprocesserna i en del församlingar,
framför allt i Uppsalatrakten och i Ådalen, varit så pass starka att de år  hade
färre invånare än år . Samtidigt har de mest expansiva områdenas befolkning
fördubblats flera gånger om. Totalt sett bodde   personer i det studerade av-
snittet av Norrlandskusten år  jämfört med   personer år , d. v. s. en
total folkmängdsökning med % på  år. Bilaga  sammanfattar förändringarna
på kommunnivå enligt dagens indelning.

Helgsten () har i en mer inträngande analys jämfört befolkningsutvecklingen
och bosättningsmönstrets förändringar längs Norrlandskusten i ljuset av det natio-
nella utvecklingsmönstret, som behandlats av Håkansson (). Av dessa studier
kan dras flera slutsatser som understöder tesen om att politiska insatser, strategiska
beslut bland företag samt människors preferenser ganska samstämmigt driver på en
tydligare utmejsling av en koncentrerad verksamhetsarena längs Norrlandskusten.
Denna har formen av ett pärlband av successivt förstärkta stadskärnor som i första
hand förenas av :ans dragning, men bitvis även av goda järnvägsförbindelser.

En s. k. rank size fördelning av kommunerna vid olika tidpunkter mellan åren 

och  visar på ganska stabila relativa positioner i storleksordningen. Omkastning-
arna i ordningsföljd utifrån befolkningsstorlek gäller framför allt bland de minsta
kommunerna. Ett undantag bland de större kommunerna är Kramfors kommun,
som hade en kraftig uppgångsfas fram till -talet, men därefter haft en kraftig be-
folkningsminskning. Ett annat undantag är Umeå som under hela perioden sedan
början på -talet har klättrat i storleksrang och där inte ens stadsbranden år 

orsakade någon långsiktig negativ inverkan på denna ortskarriär.
I funktionella termer, d. v. s. med avseende på pendling och annan daglig rörlig-

het, finns det tydliga skillnader i intensitet och transportvolymer längs olika delar
av Norrlandskusten. Enligt :s indelning av landets kommuner i lokala arbets-
marknader med utgångspunkt från arbetspendlingsrelationer över kommungränser
är området i dagsläget uppdelat i nio pendlingszoner. I fyra av dessa fall omfattar
den lokala arbetsmarknaden endast en kommun. I Uppsala och Umeå omfattar den
lokala arbetsmarknaden fler kommuner än som ingår i Tabell . Anledningen till des-
sa avgränsningar är att tydligare renodla de funktionella delzonerna mellan Uppsala

Hållbarhet i glesa regionala strukturer – exemplet södra Norrlandskusten 



Tabell : Folkmängd år  i kommuner längs Norrlandskusten med uppdelning på lokala
arbetsmarknader. Källa: .

Lokal arbetsmarknad Sammanlagd folkmängd år 

Uppsala och Tierp  

Älvkarleby, Gävle och Sandviken  

Söderhamn  

Hudiksvall och Nordanstig  

Sundsvall och Timrå  

Härnösand  

Kramfors  

Örnsköldsvik  

Nordmaling, Umeå och Vännäs  

Totalt  

och Umeå.
I Tabell  illustreras karaktären på befolkningsförändringarna inom de olika lo-

kala arbetsmarknaderna under perioden – med uppdelning på de demogra-
fiska komponenterna, d. v. s. exkl. omflyttning respektive nettoflyttningsresultat. För
samtliga lokala arbetsmarknader utom Uppsalas och Umeås är befolkningstrenden
inne i en negativ spiral. Flyttningsnettot är negativt och präglat av en sjunkande åter-
inflyttning, eller nyinflyttning av barnfamiljer och personer i medelåldern i allmän-
het. Till detta kommer ett svagt födelsenetto.

Tabell : Procentuell befolkningsförändring – inom lokala arbetsmarknader längs
Norrlandskusten. Källa: .

Lokal arbetsmarknad Faktisk be-
folknings-
förändring
–

Förändring ex-
kl omflyttning

Förändring
p. g. a. omflytt-
ning

Uppsala   

Gävle -  -

Söderhamn -  -

Hudiksvall -  -

Sundsvall   -

Härnösand -  -

Kramfors - - -

Örnsköldsvik -  -

Umeå   

I Tabell  visas sysselsättningsförändringarna – inom de lokala arbetsmark-
naderna norr om de kommuner som ingår i Stockholms lokala arbetsmarknad.
Bland dessa lokala arbetsmarknader har framför allt Umeå och Gävle haft en be-
tydande ökning både absolut och relativt. Även Sundsvall och Kramfors har haft en
tillväxt, medan de övriga haft en nedgång. Det kraftigaste sysselsättningsraset, både
absolut och relativt sett, har ägt rum i Härnösand.

En jämförelse mellan olika framgångsmått redovisas i Tabell . Uppsala och Umeå
intog under -talet en särställning så till vida att de hade både en kraftig rela-
tiv befolkningsökning och en ekonomisk tillväxt mätt i lönesummor. Detta betyder
att dessa kommuner har en hög attraktivitet ur boendesynpunkt. Gävle-Sandviken
samt Hudiksvall intar en annan speciell position i detta Norrlandsstråk. Tillväxten
mätt i lönesumma var förhållandevis kraftig. Trots detta var befolkningsminskning-
en påtaglig, vilket visar att framgångsrikt näringsliv inte automatiskt påverkar be-
folkningsutvecklingen i samma riktning. Låg attraktivitet ur boendesynpunkt gäller
genomgående för Norrlandskustens industristäder och angränsande landsbygdsom-
råden. Kontrasten i attraktivitet mellan lokala arbetsmarknader vars centra utgörs av
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Tabell : Sysselsättningsförändring – på lokala arbetsmarknader längs Norrlandskusten.
Källa: .

Lokal arbetsmarknad Förändring av antal förvärvsarbetande
Absolut Procentuell

Gävle  ,
Söderhamn - -,
Hudiksvall - -,
Sundsvall  ,
Härnösand - -,
Kramfors  ,
Örnsköldsvik - -,
Umeå  ,

Tabell : Södra Norrlandskusten i den svenska tillväxtligan –. Källa: Affärsvärlden nr
, . Sverige indelat i lokala arbetsmarknader.

Placering, lokal arbets-
marknad

Förändring i lö-
nesumma (%)

Förändring i
folkmängd (%)

Lönesumma
per invånare år
, tkr

Uppsala ,  

Gävle, Sandviken , - 

Söderhamn , - 

Hudiksvall , - 

Sundsvall, Härnösand , - 

Kramfors, Sollefteå -, - 

Örnsköldsvik , - 

Umeå ,  

universitetsorter respektive industri-/bruksorter är av liknande karaktär på flertalet
andra håll i Sverige (jfr. Nilsson, ).

Den aktuella trenden, som enligt många bedömningar kommer att förstärkas
framöver ( :, sid –), präglas av sysselsättningstillväxt inom framför
allt serviceproduktion och särskilt verksamheter med kunskapsintensiv profil respek-
tive avancerade privata tjänster (rubricerade som spindleri). Den nya ekonomi som
successivt blir en allt mer betydelsefull faktor för de lokala arbetsmarknadernas funk-
tion och dynamik kräver bland annat en växande utbildningsnivå bland arbetskraf-
ten. I Tabell  belyses hur Norrlandskustens kommuner är rustade i detta avseende.

I förhållande till den riksgenomsnittliga profilen kan konstateras att endast Upp-
sala och Umeå har en högre andel högutbildade. I fråga om kortare högskoleutbild-
ning än  år ligger dock även Gävle, Sundsvall och Härnösand över riksgenomsnit-
tet. Trots betydande utbildningskapacitet i flera av områdets städer kan konstate-
ras svaga rumsliga spridningseffekter. En ganska stor andel av kommunerna har en
likartad mycket svag utbildningsprofil. Till denna kategori hör Tierp, Älvkarleby, Sö-
derhamn, Nordanstig, Timrå, Kramfors och Nordmaling. Allra lägst ligger de mest
landsbygdspräglade kommunerna. Det råder följaktligen en kraftig obalans mellan
utbudskapaciteten och mottagarkapaciteten. Till problembilden hör även att majo-
riteten av de högutbildade är sysselsatta inom den offentliga sektorn och att kun-
skapsintensiv privat verksamhet på de flesta håll har en ganska liten omfattning.

-branscherna bildar en särskilt intressant spjutspets inom den nya ekonomin.
Tabell  illustrerar dess betydelse för de olika arbetsmarknaderna. Det kraftigaste
avtrycket finns i Sundsvall följt av Gävle och Umeå, men på en klart lägre nivå. I det
nationella perspektivet har det fokuserade stråket sammanlagt endast  procent av de
-sysselsatta. Göteborg och Malmö svarar tillsammans för , %.

Den infrastrukturella huvudlänken för den dagliga transportrörligheten i den-
na kustzon är :an. Dess standard varierar dock påtagligt längs sträckan Uppsala-
Umeå. Vidare finns järnvägsförbindelser som möjliggör dagligt resande mellan hu-
vudorterna från Uppsala till Kramfors. Den totala restiden mellan Uppsala och
Kramfors med tåg är i storleksordningen  timmar. Resalternativen är dock ytterst
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Tabell : Utbildningsprofil i åldersgruppen – år i kommuner längs Norrlandskusten år
. Källa: .

Kommun Andel med  års
gymnasial utbild-
ning

Andel med ef-
tergymnasial
utbildning kortare
än  år

Andel med ef-
tergymnasial
utbildning minst 

år
Uppsala   

Tierp   

Älvkarleby   

Gävle   

Sandviken   

Söderhamn   

Hudiksvall   

Nordanstig   

Sundsvall   

Timrå   

Härnösand   

Kramfors   

Örnsköldsvik   

Nordmaling   

Umeå   

Vännäs   

Riket   

Tabell : Andel av de förvärvsarbetande som är sysselsatta i -branscher på lokala arbets-
marknader längs södra Norrlandskusten. Källa: .

Lokal arbetsmarknad Procentuell andel i -branscher
Gävle ,
Söderhamn ,
Hudiksvall ,
Sundsvall ,
Härnösand ,
Kramfors ,
Örnsköldsvik ,
Umeå ,
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Tabell : Folkmängd år  inom olika avståndsintervall från :an respektive från järnvägs-
stationer på sträckan Uppsala – Umeå (-tal). Källa: Kulturgeografiska institutionens indi-
viddatabas.

Avstånd till  Folkmängd i förhållande till
resp. järnväg ,  ,  järnväg,  järnväg, 

– km    

– km    

– km    

få och kräver tågbyten eller kombination med länsbuss. Den effektivaste delsträckan
är Uppsala-Sundsvall som i viss utsträckning trafikeras med X-tåg. De mellan-
liggande tågstationerna ligger i stadskärnorna Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.

Figur  och Tabell  belyser tillgänglighetsaspekterna något mer i detalj. Med en
högre geografisk upplösning av bosättningsmönstret och en frikoppling från admi-
nistrativa gränsdragningar framträder tydliga kontraster mellan täta centra, stråk av
mindre tätorter och byar, spridda byar samt stora helt obebodda arealer.

Av tabellen framgår att folkmängden inom närområdena till både :an och järn-
vägen ökade påtagligt under -talets första hälft. I relativa tal var tillväxten star-
kast i järnvägsstationernas närzoner, d. v. s. upp till  km. Aggregerade data för se-
nare delen av -talet tyder på en fortsatt koncentrationstrend mot stadskärnorna
och deras närområden.

Denna översikt återspeglar de betydande skillnader i servicetillgänglighet och eko-
nomiska utvecklingsmöjligheter som råder för hushåll och företag i området. Hu-
vudorterna har både internt och gentemot omvärlden väsentligt bättre tillgänglig-
het och valfrihet mellan olika transportslag än områdena som ligger utanför be-
kvämt pendlingsavstånd till dem. Den interna kapaciteten att nyttja hela det regio-
nala sammanhanget som potential för företagsutveckling och serviceförsörjning är
också starkt splittrad. I både administrativt och funktionellt avseende är det interna
samspelet över gränser svagt utvecklat. Kulturgränser formade under det agrara sam-
hällets villkor har, trots betydande överlagringar av sammankopplande infrastruktu-
rella investeringar, näringslivsomvandling och människors förändringar av livsstilar,
inte undanröjts för nya rörlighetsmönster i det regionala sammanhanget.

Ett annat karaktärsdrag är tydliga kontraster i struktur och utvecklingsdynamik
mellan å ena sidan expansiva urbana miljöer och deras närliggande landsbygdsom-
råden med attraktiva natur- och kulturegenskaper och å andra sidan retarderande
traditionella industristäder och marginella landsbygdsområden. Orsakerna till detta
hänger i huvudsak samman med den lokala utbildnings- och forskningskapaciteten,
ekonomiska marknadspotentialer och produktprofiler i näringslivet samt den demo-
grafiska sammansättningen och socio-kulturella preferenser hos befolkningen. Den
lokala och regionala konkurrensförmågan bestäms således av ett samspel mellan nä-
ringslivets åtgärder för att stärka sin konkurrensförmåga och regionens egenskaper i
form av produktions- och livsmiljö.

Avståndsfriktion i upplösning

Oavsett typ av bosättningsmiljö blir invånarnas beroende av mångfald, flexibilitet
och variation i sina omvärldsrelationer allt tydligare. Näringslivstraditioner och den
lilla skalan innebär att hushåll och företag i mindre orter och byar i allmänhet har
väsentligt mindre valmöjligheter och tillgänglighetsförutsättningar jämfört med för-
hållandena i städerna. Skillnaderna har dock minskat genom den integrering mellan
stad- och landsbygdsliv som skett på många håll och som till stor del grundas på ut-
sträckt arbetspendling (Johannisson, Persson & Wiberg ). Under de senaste de-
cennierna har arbetspendlingen ökat påtagligt. Var fjärde arbetstagare pendlar idag
över en kommungräns. I vissa delar av landet verkar dock uttänjningen av de lokala
arbetsmarknaderna ha avtagit (  samt Kullenberg & Persson ).
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Figur : Bosättning och befolkningstäthet i kilometerrutor längs Södra Norrlandskusten år
. Källa: Kulturgeografiska institutionens individdatabas.
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Tabell : Antal pendlare år  fördelade på olika avståndszoner.Källa: Kulturgeografiska
institutionens individdatabas.

Boendekommun Antal pendlare Andel pendlare, %
>  mil > , mil >  mil

Uppsala     

Tierp     

Älvkarleby     

Gävle     

Sandviken     

Söderhamn     

Hudiksvall     

Nordanstig     

Sundsvall     

Timrå     

Härnösand     

Kramfors     

Örnsköldsvik     

Nordmaling     

Umeå     

Vännäs     

Totalt     

I Tabell  och Figur  illustreras pendlingsmönstret längs södra Norrlandskus-
ten med uppdelning efter boendekommun. Uppgifterna är baserade på individdata
för -metersrutor år . Därigenom speglas en mer funktionellt rättvisande bild
jämfört med avgränsningar längs kommungränser. Med pendling avses avstånd en-
kel resa bostad – arbetsplats över  km.

Av figuren framgår att ca. % av all arbetspendling sker över kortare sträckor
än  mil. Ytterligare % av pendlingen sker inom avståndsintervallet  till , mil.
Vidare kan särskilt uppmärksammas att oavsett kommuntillhörighet så uppgår an-
delen långpendlare över  mil enkel resa till minst % av pendlarna. Särskilt hög är
denna långpendlingsandel bland bosatta i Umeå kommun (% av pendlarna). Om-
fattningen på den registrerade långdistanta pendlingen, d. v. s. över  mil bör dock
tolkas mycket försiktigt p. g. a. svagheter i databasmaterialet vad gäller koordinater
för arbetsställen. Ett företag eller en myndighet kan ha sin personal utplacerad på
många olika och ofta även varierande arbetsställen över tiden, men all personal har i
statistiken lokaliserats till ett huvudkontor.

Den lokala arbetsmarknaden är, även bortsett från ovanstående påpekande om
skillnad mellan administrativt och funktionellt styrd avgränsning, inget entydigt
begrepp. Exempelvis är kvinnors arbetsresor kortare och andelen som passerar en
kommungräns är lägre än bland männen ( ). Det blir också ett allt trub-
bigare begrepp i takt med arbetsmarknadens förändring i riktning mot en större
mångfald och variation av modeller för utförande av arbetsprestationer. Avstånds-
överbryggande lösningar introduceras och vidareutvecklas såväl på det tekniska pla-
net som på det organisatoriska planet. Anställningsformerna blir i växande utsträck-
ning mer flexibla i både tid och rum. Tonvikten förskjuts från krav på närvaro under
speciella tider på en långsiktigt bestämd arbetsplats till beting som ska utföras inom
en viss tidsperiod, men där den enskilde har stor frihet att välja arbetstider och ar-
betsplatser. I denna förskjutning ingår även ökande inslag av kontakter, möten och
samarbeten över långa avstånd, såväl nationellt som internationellt. Det individu-
ella vardagliga mönstret ifråga om omgivningskontakter och förflyttningar i geo-
grafin kan därigenom variera väsentligt. Den sammantagna effekten av detta är att
avståndsfriktionen uppluckras och lämnar större utrymme för hushåll att bosätta sig
på en plats som kan väljas utifrån individuella preferenser. Samhällskonsekvensen
kan bli tänjbarare lokala arbetsmarknader.

En viktig planeringsfråga är därmed även i vad mån vidareutveckling av -
applikationer av olika slag kan nyttjas som effektiva och konkurrenskraftiga kom-
plement eller substitut för fysiska transporter. Särskilt känsliga för kostnadsskillna-
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Figur : Pendlingsmönster längs södra Norrlandskusten år . Variationer beroende på bo-
endekommun. Med pendling avses avstånd bostad – arbetsplats överstigande  km. Källa: Kul-
turgeografiska institutionens individdatabas.

der mellan dagspendling och -baserade substitut är hushållen. Nya snabbtågslinjer
och bredbandsutbyggnad utgör de kraftfullaste infrastrukturella verktygen för att re-
ducera avståndsfriktionen. Samtidigt har båda dessa verktyg egenskaper som gör att
de fungerar effektivast ur ekonomisk synvinkel om brukarna är geografiskt koncen-
trerade till noder längs ett fåtal länkar.

Detta betyder att en verksamhetsarena i regiontyper med snabbtåg och bredband
kan ha betydande interna skillnader i fråga om transport- och kommunikationska-
pacitet. Stadskärnor och mellanstora orter, med närliggande landsbygd, längs järn-
vägar och huvudvägar har väsentligt fördelaktigare rörlighetsförutsättningar fysiskt
och virtuellt än övriga områden.

Stråket i nationell konkurrens

Södra Norrlandskustens chanser som tillväxtarena kan inte ses frikopplad från möns-
ter och processer i de två övriga huvudstråk som också ligger inom ett tydligt influ-
ensområde från Stockholm. Även om det primära analysperspektivet i denna studie
ligger på områden bortom bekvämt dagpendlingsavstånd från Stockholms city kvar-
står ändå en mer tänjbar storstadseffekt i form av underlag för verksamhetsmång-
fald samt flexibilitet och regularitet i transportmöjligheter. Den ärvda strukturen i
form av bosättningsmönster och arbetsplatsmönster, med spridning mellan täta och
glesa boende- och arbetsmiljöer, utmanas dessutom kontinuerligt av förändringar i
individpreferenser och företagsstrategier samt av politiska beslut som påverkar rör-
lighetsförutsättningarna.

Det södergående huvudstråket följer dels  och dels järnvägen mot Skåne samt
vidare mot Köpenhamn och kontinenten. Det västergående stråket följer dels E och
dels järnvägsnätet runt Mälaren samt vidare mot Oslo. Grunddragen i infrastruktu-
ren i form av valmöjligheter mellan landsvägstransporter och järnvägstransporter är
därmed någorlunda lika inom ett fyrtiomilastråk i alla tre väderstreck, men uppvisar
därefter betydande skillnader. En avgörande skillnad i egenskaper och utvecklings-
villkor är att både det söder- och västergående stråket understöds av storstadsmiljöer
i båda ändarna samt en större mångfald av utbildnings- och forskningsmiljöer för-
delade på fler orter. Detta återspeglas även i att infrastrukturen för både väg- och
tågtransporter i båda dessa riktningar har en väsentligt högre kapacitet och kvalitet
än i det nordgående stråket.
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Förutom infrastrukturen för transporter bildar en rad ytterligare faktorer i sam-
verkan att funktionaliteten och attraktionskraften hos det nordgående stråket befin-
ner sig i en påtaglig konkurrenssituation om uppmärksamhet och riskvilligt kapital
gentemot de båda andra stråken. Särskilt handlar konkurrensen om följande fyra
dimensioner:

✗ Näringslivets karaktär i form av sektorsprofil, produktprofil, produktionsfor-
mer och marknadsorientering;

✗ Arbetskraftens kunskaps- och kompetensprofil;
✗ Landskapets naturkaraktär samt designen av den byggda miljön i samspel med

olika landskapselement;
✗ Fastighets- och bostadsmarknadens flexibilitet att tillgodose olika livsstilspre-

ferenser och köpkraftsgrupper.

Den samlade mixen av egenskaper i dessa dimensioner ger inte södra Norrlands-
kusten något speciellt övertag gentemot de båda andra stråken. Konkurrenskraften
är alltför snävt kopplad till universitetsstäderna Uppsala och Umeå.

Den tätnande konkurrensen ställer växande krav på stadsregioner och deras in-
tegration i nätverk av städer för att framstå som attraktiv och konkurrenskraftig. Små
och medelstora städer behöver ofta draghjälp av en förstorad hemmabas för att nå
framgångar i vidare nätverksstrukturer. Kraven omfattar såväl en kulturell som en
funktionell dimension. Nyckelkraven kretsar kring utformning av identitetsutveck-
ling, imageskapande, kunskaps- och kompetenshöjning samt snabba och flexibla in-
terna rörlighetsmöjligheter.

I nuläget finns det inga tecken på att de ingående stadsregionerna i det norr-
ländska kuststråket betraktar den som en relevant territoriell referensnivå. De sam-
arbetsallianser som finns är såväl geografiskt som tematiskt och administrativt upp-
delade.

Om södra Norrlandskusten ska bli synligare och mer lockande som en arena för
investeringar och entreprenörskap behövs både en plan för arbetsfördelning mel-
lan stadsregionerna och en specialiseringsstrategi för varje stadsregion som ingår i
stråket. En regions specialisering och förnyelsemöjligheter vilar på olika slags läges-
bundna egenskaper som bildar en potential för ett samspel mellan yttre influenser
och drivkrafter, inre förändrings- och anpassningsprocesser samt tröghet att om-
forma lokala resurser (jfr Snickars et al, , s. ). I Tabell  belyses de centrala
resursaspekterna.

Tabell : Lägesegenskaper som påverkar en regions specialisering. Anm: Jämför Snickars, et
al. (, sid ).

Lokala resurser och inomregionala nätverk Nätverk mot omvärlden
Basresurser: Naturresurser som exempelvis
skog och vatten. Tillgång på mark av olika
slag.

Avsättningsmarknader: Tillgänglighet till
kundgrupper. Transport- och tillgänglig-
hetsegenskaper.

Fysisk infrastruktur: Nätverk för trans-
port, kommunikation och annan distribu-
tion. Byggd miljö.

Insatsmarknader: Tillgänglighet till leve-
rantörer av insatsvaror och produktionsser-
vice.

Andra lokala resurser: Produktionskapaci-
tet och teknik i anläggningar. Företagsstruk-
tur och entreprenörs traditioner. Relatio-
ner mellan företag. Utbildnings- och kom-
petensprofil bland arbetskraften.

Globala resurser: Tillgänglighet till inter-
nationell FoU. Erfarenhet hos företagsenhe-
ter att ingå i internationell konkurrensmil-
jö. Varaktiga deltaganden i företags- och
koncernnätverk. Anslutning till strategiska
allianser.

Till denna sammanställning av kritiska lägesegenskaper kan läggas en bild av fak-
torer som påverkar en regions konkurrensförmåga i ett vidare ortssystem. En översikt
visas i Figur .
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Närhet i nationella
och internationella

nätverk

Kapacitet för samarbete och konkurrenskraft

Näringslivets sektorsprofil:
Produktcykelmix, flexibilitet och innovationskraft

Samspel

Fysisk närhet till
andra  företag

—
”kluster”

”lärande region”

Figur : Faktorer som avgör en stadsregions konkurrensförmåga i ett ortssystem.

Förutom de lokala/regionala resurserna och styrkan i deras interna samspel av-
görs konkurrenskraften av karaktären på kopplingar till andra företag nationellt och
globalt. De senaste decenniernas utveckling tyder på att den nödvändiga ständiga
justeringen av strategier för att vidmakthålla en hög uppkopplingsförmåga har bli-
vit allt svårare. Södra Norrlandskusten representerar i det avseendet i stort sett hela
spektrat mellan framgångsrik förnyelse och växande eftersläpning.

I en underlagsrapport till den regionalpolitiska utredningen  :

(Strömquist och Liljeström, , sid ff) presenteras två scenarier – låg- respek-
tive högalternativ – över sysselsättningsutvecklingen inom lokala arbetsmarknader
för perioden –. Lågscenariet bygger bland annat på aktuella regionala varia-
tioner i strukturer och relationer vad avser sysselsättningsgrader, löner och produk-
tivitet samt en fortsatt trendmässig ökning av antalet högskoleplatser på befintliga
högskoleorter. Högscenariet bygger på samma grundantaganden som lågscenariet
med ett undantag. Det avspeglar konsekvenserna av antagandet att de sämst funge-
rande lokala arbetsmarknaderna vad gäller anpassning mellan utbud och efterfrågan
på arbetskraft anpassas till de genomsnittliga förhållandena i riket. Enligt lågalterna-
tivet kommer endast Uppsala, Gävle och Umeå i det här behandlade stråket att ha en
sysselsättningstillväxt över % under perioden. Men även högalternativet kommer
att leda till ökad tudelning mellan vinnande och förlorande lokala arbetsmarknader
längs Norrlandskusten. Tillväxten kommer i detta fall att i huvudsak ske i Uppsala,
Gävle, Sundsvall och Umeå.
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Komplexa integrationsprocesser

Geografisk spridning av ekonomisk tillväxt är en ständig utmaning för samhällspla-
neringen och regionalpolitiken. Aktörerna kan delas in i tre huvudgrupper – hus-
hållen, det privata näringslivet, respektive den offentliga sektorn. Preferenser, pla-
neringskompetens, finansiella resurser och maktbefogenheter formar de olika aktö-
rernas styrkraft i förhållande till de övriga. Den aktuella trenden är att tillväxtens
geografi i Sverige framträder som ett skärgårdslandskap präglat av ett fåtal större
tillväxtöar inom i huvudsak den södra halvan av landet. Mönsterbrytande struktu-
rer växer fram och förstärks. Traditionella regionala innovationssystem föråldras och
ersätts inte automatiskt av nya med samma verkningsgrad och geografiska riktnings-
verkan. Tidigare mentala bilder av den regionala balansstrukturen justeras successivt
mot allt tydligare polarisationsmotiv med inslag av värderingar i termer av närande
och tärande samhällsmiljöer. I Tabell  har några framträdande komponenter i det
regionala balansspelet mellan koncentration och utspridning sammanställts.

Tabell : Det regionala balansspelets nyckelbrickor – krafter som verkar utspridande respek-
tive koncentrerande i ortssystem.

Krafter som verkar
Utspridande Koncentrerande
Verksamhetsaspekter:

✗ Geografiskt orörliga resurser
✗ Markpriser
✗ Trängsel
✗ Arbetskraftskonkurrens
✗ Välfärdens mjuka dimensioner:

valfrihet för den enskilde

Verksamhetsaspekter:

✗ Feta marknader
✗ Marknadskopplingar
✗ Kunskapsspridning
✗ Höga kompetenskrav
✗ Välfärdens hårda dimensioner:

kostnadseffektivitet, kvalitets-
säkring

✗ Snabba transport- och kommu-
nikationssystem

Individaspekter:

✗ Levnadskostnader
✗ Pendling
✗ Preferenser för naturmiljö och

småskalighet

Individaspekter:

✗ Karriärchanser
✗ Servicetillgänglighet
✗ Variationsrikedom – föränd-

ringsdynamik
✗ Preferenser för stadsliv och stor-

skalighet

Grundkriteriet för en väl fungerande verksamhetsarena är att det finns såväl ett
omfattande internt samspel mellan verksamheter i olika orter som ett mångfaldigt
utbyte med omvärlden. Vidare är det viktigt att det finns en territoriell avgränsning
som av de flesta uppfattas som naturlig och relevant. Det finns dock anledning att
uppmärksamma att det går en principiell skiljelinje mellan att betrakta en funktionell
region som en analytisk slutsats, grundad på undersökningar av olika samspelsmöns-
ter och andra former av påtagliga rumsliga samband, respektive som ett byggprojekt
baserat på en medveten strategi/politik.

Intervention från offentliga myndigheter i utveckling och förändring av funktio-
nella regioner kan ske antingen i form av en uppbackning av rådande samspelsmöns-
ter eller aktiva åtgärder för att skapa en ny samspelsarena. I det första fallet är den
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analytiska utmaningen att trots ständiga skiftningar i flödes- eller rörelsemönstren,
samt allt mer diffusa samspelsriktningar med växande avstånd från kärnområdet,
fastställa en lämplig gränsdragning mot anslutande funktionella regioner.

I det andra fallet är det fråga om att skapa någon form av ”gemensamt rum” som
grund och stöttepelare för samhällslivet antingen i någon specifik eller generell be-
märkelse. Paasi () har lanserat en principmodell för regionbildning som om-
fattar fyra stadier med utgångspunkt i en nationell kontext. Startskedet präglas av
att det skapas någon form av konsensus om territoriets avgränsning mot omvärlden
(”assumption of territorial space”). I det andra stadiet utvecklas begrepp och sym-
boler som kan bidra till att regionen får en identitet (”development of conceptual
/symbolic/ shape”). Såväl historiska traditioner som naturegenskaper bildar vikti-
ga idékällor. I det tredje stadiet läggs regionens formella grund i form av anpass-
ning eller nyskapande av institutioner och regelverk (”development of institutions”).
Slutligen, i det fjärde stadiet, har regionen funnit en roll i ett socialt system av re-
gioner (”establishment as part of the regional system and regional consciousness of
the society concerned”). Regionen har någon form av funktionell prägel, d. v. s. det
har utvecklats en intern samspelsprocess. Genom investeringar i sammanlänkande
infrastruktur kan samspelsarenan förstärkas på olika sätt. I ekonomisk litteratur för-
knippas det fjärde stadiet framför allt med att regionen har funnit en tydlig position
i den internationella arbetsfördelningen.

Enligt Castells () finns det vidare anledning att i växande utsträckning beak-
ta den snabba -burna globala ekonomins genomslag på samhällstrukturen. För-
mågan att hantera kunskapsbaserad information avgör vilka aktörer i olika globala
nätverk som är konkurrenskraftiga. Den strategiskt sett allt viktigare förutsättningen
för tillväxt är regionens karaktär på sitt flödesrum. Med flödesrum menar Castells en
kombination av tre skikt. Den tekniska infrastrukturen i form av kommunikations-
nät bildar basen. Det andra skiktet består av de platser som fungerar som kommu-
nikationsnav och samordningsnoder samt innehar strategiska funktioner. Det tredje
skiktet är den rumsliga fördelningen av en teknokratisk-finansiell-företagsledande
elit som bildar täta och slutna gemenskaper med svaga kopplingar till ortsspecifika
kulturella sammanhang.

Veggeland () diskuterar de lokala politiska reaktionerna på globaliserings-
tendenserna. Han menar att utvecklingen under - och -talen i växande ut-
sträckning utmanat nationalstatskonceptets standardiserings- och homogeniserings-
strävanden. Spridning av post-moderna ideologier och en framväxande lokal mobi-
lisering inledde en motvåg av kulturell fragmentering mellan regioner och ortstyper.
Till förändringsbilden hör även att hierarkiska förvaltningsstrukturer har utmanats
och anpassats i riktning mot styrstrukturer kopplade till nätverkssamhällets spelreg-
ler. De tydligaste exemplen är avregleringar och utförsäljningar av statliga företag.
Mekanismer för statlig intervention och transfereringar har ersatts av en kombina-
tion av en mer passivt övervakande statlig roll och av intervention från konkurrens-
kraftiga regioner och partnerskapsinstitutioner.

Karaktären på kontakter över traditionella gränser för kontakter, samarbeten och
handelsutbyten påverkas av kulturella likheter och skillnader. Även inom en homo-
gen nationalstat som Sverige finns det ärvda strukturer av kulturskillnader i synen på
samhällslivets organisering och aktivitetsmönster. Ofta har administrativa indelning-
ar i församlingar, kommuner landskap och län bidragit till att bekräfta och vidmakt-
hålla dessa skillnader. Ekstedt et al () använder beteckningen kulturell friktion
som ett uttryck för motstånd mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det
finns en kreativ potential i kulturella olikheter. Nya idéer och problemlösningar kan
förlösas. Samtidigt kan alltför stor friktion skapa låsningar och konflikter. Utifrån
motsatsparen slutenhet – öppenhet respektive enhetlighet – mångfald presenterar
författarna fyra strategier för att hantera kulturella skillnader. Strategierna isolering
respektive specialisering eller separering bygger på slutenhet, vilket är en förutsätt-
ning som är på tydlig reträtt, inte minst i Sverige. Informationsteknologi, höjning
av utbildningsnivån, nya transportsystem, den postsovjetiska förändringsprocessen
samt den Europeiska Unionens utvidgning och fördjupade politikutformning driver
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på en ökad öppenhet över gränser både inomnationellt och internationellt. Däri-
genom står val mellan strategierna homogenisering eller pluralistisk integration i
fokus. I fallet södra Norrlandskusten synes det vara uppenbart att pluralistisk integ-
ration har en större relevans och utvecklingspotential än en strategi baserad på ho-
mogeniseringsåtgärder som lätt kan leda till inomregionala suboptimeringar i form
av överetableringar av likvärdiga koncept.

Planeringsperspektiv för tillväxt

Regional utvecklingsplanering handlar om att skapa ett rumsligt sammanhang som
är bättre än det som existerat dessförinnan. Att få till stånd en sådan entydig positiv
samhällsförändring är dock en svår och komplicerad process. En strategi, som be-
tonar skapande av nya tekniska, organisatoriska och ekonomiska strukturer för att
uppnå ökad förmåga till samspel med omvärldsmiljöer kan ha en oönskad baksi-
da. De oönskade konsekvenserna kan till exempel handla om att mjuka livskvalitéer,
kopplade till den sociala strukturen, till den byggda miljön och/eller till landskapets
karaktär och känslighet, försämras för en del invånare. Detta betyder att en plane-
ringsmodell med bred förankring bland olika aktörskategorier inte kan sätta konsen-
sus i fokus utan måste betona behovet av verktyg för att kunna hantera makt- och
konfliktrelationer mellan aktörer och samhällsnivåer (jämför Granberg, ).

Det typiska för kunskapssamhällets regionutveckling är dess stora betoning på
FoU, personrörlighet och attraktivitet. Den växande servicesektorn ställer samtidigt
krav på dynamiska och resursstarka konsumentunderlag. För att en region ska ut-
vecklas måste den attrahera investeringar i kunskap, infrastruktur och produktion
samt vara attraktiv som livsmiljö. Den måste erbjuda goda förutsättningar för snab-
ba transporter, rekrytering av kompetent personal och livskvalitet. Dessa förutsätt-
ningar är svåra att åstadkomma över en stor geografisk yta utan uppkommer främst i
olika attraktiva korridorer. Anledningen till korridorernas framgång i den utvecklade
världen är bl. a. att den erbjuder de bästa förutsättningarna för effektiva transportlös-
ningar samt en praktiskt fungerande infrastruktur och servicemångfald i närmiljön.
En slutsats av detta är att glesa miljöer är i särskilt stort behov av att forma sina strate-
gier så att deras huvudorters ställning förstärks och sammanbinds av väl fungerande
sammanbindningsleder internt och mot omvärlden.

Inom den internationella regionalvetenskapliga forskningen har begreppet ut-
vecklingskoalition lanserats. Därmed avses en organisering av strategier för ekono-
misk tillväxt som fokuseras på ett tydligt geografiskt sammanhang och anpassas till
de särskilda grundförutsättningar som gäller där. Viktiga nyckelord är landskapska-
raktär, ekosystem och naturresurser, verksamheter i offentlig och privat regi, ledar-
skap, social sammansättning samt kulturella traditioner. Enligt en studie av Logan &
Molotch () i främst  uppvisar utvecklingskoalitioner, av dem även benämnda
”tillväxtmaskiner”, följande karaktärsdrag:

✗ Nyckelaktörerna tenderar att vara starkt platsbundna, som exempelvis mark-
och fastighetsägare, vilka eftersträvar högre avkastning genom intensivare an-
vändning av sina resurser.

✗ Huvudaktörerna i tillväxtstrategierna är särskilt fokuserade på bytesvärdet hos
en plats och tenderar att motsätta sig politisk intervention för att reglera till-
växten.

✗ Tillväxtnätverk är ofta kombinerade koalitioner av privata och offentliga aktö-
rer som stöder varandra genom lokal tillväxtbefrämjande administration.

✗ Trots ett gemensamt tillväxtinriktat åtagande kan sammansättningen av till-
växtnätverk variera från plats till plats och kan även inkludera civila organisa-
tioner som fackföreningar och minoritetsgrupper.

✗ Inom de tillväxtinriktade koalitionerna kan vissa investerares strategier ge
upphov till negativa konsekvenser för andra aktörer, exempelvis när utveck-
ling av nya köpcentra leder till reducerad köptrohet i omgivande äldre butiks-
bestånd.
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I linje med dessa tankespår bör processoptimering ha en överordnad roll i förhål-
lande till insatsoptimering. Innebörden i detta är dels att det gäller att sätta in en-
skilda insatser i ett sammanhang som ofta behöver vara tvärsektoriellt, ha en tydlig
geografisk arena i fokus, inbegripa så många aktörer som möjligt samt att det finns
tydliga återkopplings- och lärmekanismer i planerings- och uppföljningsarbetet (se
även Wiberg, ).

Med hållbarhet och tillväxt som ledstjärnor är uppgiften att utforma strategier
som både präglas av demokratisk förankring och intresse från privata aktörer med
riskvilligt kapital och entreprenörskompetens. Ett fortlöpande vitalt sådant strategi-
arbete kräver ett därtill nära kopplat utvärderingsarbete av hur olika typer av åtgär-
der fungerar i förhållande till såväl politiskt ställda förväntningar som ekonomiska
utfall för olika aktörskategorier.

I ett diskussionspapper från Svenska Kommunförbundet, i anslutning till en kon-
ferens i Stockholm år , presenterades ett embryo till aktiv kommunmedverkan
i den regionala utvecklingspolitiken i större sammanhang än den egna kommunen.
Förebilden var hämtad från Frankrike med dess regionalpolitiska avtal mellan staten
och regioner. I skriften pekades på några områden där förutsättningarna för att kun-
na genomföra effektiva utvecklingsavtal behövde förbättras. Särskilt betonades vik-
ten av att stärka förmågan till lokala och regionala analyser som grund dels för att se
möjligheter över sektorsgränser, dels för att öka förmågan att se möjligheter bortom
den egna kommungränsen. Vidare betonades behovet av att stärka kommunernas
kompetens genom att vidga kontaktnäten till olika slags resurspersoner i omvärlden.

Sedan dess har skett en hel del förändringar i planeringsstrukturen. Inom den
offentliga förvaltningshierarkin pågår en omfattande regional utvecklingsplanering
både i det nationella sammanhanget och på transnationell nivå. På -nivån består
huvudprocessen av . Inom ramen för samarbetet i Norden, runt Östersjön och
Barentsregionen drivs olika projekt i syfte att undanröja hämmande barriärer kul-
turellt och regelmässigt. Många av dessa har som yttersta syfte att forma effektivare
utnyttjande av potentialer för såväl ekonomisk utveckling som möjligheter till håll-
barare miljöbelastningar. På nationell nivå ligger fokus på spelregler för tillväxtavtal
och regionalpolitiska verktyg. På den regionala nivån framställs länsutvecklingspla-
ner och konstruktion av tillväxtavtalsprojekt. På den lokala nivån består planerings-
verktygen av kommunernas utvecklingsplaner och fysiska översiktsplaner.

Aktörer i dessa planeringssammanhang har dock påpekat bristen på samordning
mellan de nämnda processerna på olika nivåer. Detta hänger samman med national-
statens reducerade nyckelroll. Regionalisering, internationalisering och avregleringar
innebär att fler samhällsnivåer och aktörer är engagerade i idéutveckling och försök
till normsättningar för det kollektiva handlandet.

Ett nyckelord i den aktuella förändringsprocessen av styrformerna för regional
utveckling med betoning på ekonomisk tillväxt är partnerskap. Bakom lanseringen
av detta ligger flera dimensioner. Ett tydligt syfte är att skapa en institutionell tjock-
lek (institutional thickness enligt Amin & Thrift, ) på regional nivå genom att
öka självtilliten och mobilisera personer och organisationer inom regionen. Mobili-
seringen kan bana väg för övergång från centralstyrd reglering till regional självregle-
ring. En bred samverkan mellan olika aktörer, präglad av ett offensivt tillvaratagande
av olika typer av lokala kunskapskällor och kompetenser, skapar plattformar för att
kraftfullt kunna lansera och genomföra nya initiativ. Mot bakgrund av en studie om
framväxten av regionala partnerskap i Sverige hävdar Hudson () att en regio-
nal reciprocitet håller på att utvecklas där partnerskap, syntes, dialog och synergi
kännetecknar relationerna mellan aktörerna. Samtidigt pekar Hudson (ibid) på att
denna nya regionala diskurs rymmer elitistiska inslag. Aktörerna har olika politisk
och ekonomisk makt, vilket ger dem olika tunga roller i formandet av en regional
utvecklingspolitik. Den nya regionala diskursen kan dock kantra åt två olika håll. En
exkluderande diskurs förs av de ”tunga” nyckelaktörerna som lägger tonvikt på tek-
nisk rationalitet i tillväxtprocessen och konsensusbildning. En inkluderande diskurs
betonar vikten av att så många aktörer som möjligt ska få möjlighet att ha inflytande
och delta i policyskapandet. Detta innebär större öppenhet för olika värderingsgrun-
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der och därmed även för en större mångfald i policyprofilen (Hudson, ibid).
Planeringsansatsen på varje nivå kan variera mellan å ena sidan en passiv an-

passning, med betoning på att lösa problem och tillgodose krav som uppkommer
fortlöpande, och å andra sidan en kreativ konstruktion. Med det senare menas att
tillföra ett geografiskt sammanhang en kraftfullare funktion som verksamhetsarena
och livsmiljö i vardagen för hushåll och företag. I flertalet fall baseras planeringsan-
satserna på idéer om investeringar i regionförstorande infrastruktur och förbättrade
kommunikationsformer samt förändringar i institutionella spelregler för det kollek-
tiva handlandet.

Ett exempel i linje med det senare synsättet kan hämtas från en rapport skriven på
uppdrag av Regionkommittèn för de tre kommunerna Falun, Borlänge och Ludvika
angående hur deras samverkansintentioner ska omsättas i praktiken. Där poängterar
Persson & Henning () följande fem kritiska villkor:

✗ behov av bred och stark uppslutning från alla medverkande kommuners invå-
nare och näringsliv;

✗ att kommunernas näringslivsarbete samordnas så att det inte uppstår interna
konkurrenssituationer;

✗ att kommunerna skapar en gemensam resursbas och organisation för att iden-
tifiera, utveckla och marknadsföra regionens starka sidor;

✗ att rollfördelningen mellan inomkommunalt och mellankommunalt ansvar
tydliggörs; samt

✗ att det finns ett tydligt och långsiktigt inriktat politiskt ansvar och ledarskap
för samarbetet.

Europasamarbetet utgör en allt tydligare pådrivningskraft i planeringsarbetet.
Under -talet har successivt utvecklats ett allt tydligare europeiskt rumsligt ut-
vecklingsperspektiv som bygger på två övergripande principer – förstärkt ekonomisk
och social sammanhållning respektive långsiktigt bärkraftig utveckling. Huvudstra-
tegierna i , som accepterats vid ett informellt ministermöte i Potsdam , är
att verka för:

. utveckling av polycentriska och balanserade urbana system som innefattar för-
stärkta partnerskap mellan städerna och den omgivande landsbygden;

. investeringar i transport- och kommunikationsstrukturer som stöder utveck-
ling av polycentriska stadsregioner med utjämnade tillgänglighetsmöjligheter
till kunskap och samhällsservice;

. utveckling och tillvaratagande av natur- och kulturmiljöer bland annat som
grund för att bevara och förstärka regionala identiteter och därigenom även
värna om en rik mångfald av lokala kulturer inom .

I den senaste regionalpolitiska utredningen ( :) förs en diskussion om
behovet av planerings- och beslutssystem som kan hantera regionala tillväxtstrategi-
er på ett effektivare och mer strukturerat sätt än dagens system. Bland annat betonas
att ett sådant instrument behöver präglas mer av delegering och sektorssamordning
än dagens system, men att se till att detta inte leder till att det uppstår motsättningar
mellan ökad nationell samordning och en ökad regional samordning. I utredningen
presenteras en sammanställning över synpunkter som framförts från ett stort antal
aktörer som deltar i dagens planeringsverksamhet på olika nivåer. Bland dessa punk-
ter kan särskilt lyftas fram följande önskemål som har att göra med den lokala och
regionala organiseringen:

✗ ”Planeringsinstrument skapas för avstämning mellan aktörer lokalt och regio-
nalt.

✗ I arbetet på regional nivå måste man identifiera och bestämma hur andra till-
växtfrämjande åtgärder ska samverka med de vidgade möjligheter som infra-
strukturåtgärder ger och därmed skapa möjligheter till effektivitetshöjande sy-
nergieffekter.
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✗ Förslagen bör vara ett led i en medveten regionförstoring och dessa ambitioner
bör samspela med andra investeringar för tillväxt (t. ex. högre utbildning eller
åtgärder för att på olika sätt stärka klusterbildningar).

✗ Både analys och beslut borde gälla den funktionella region som berörs av inve-
steringarna. Detta innebär att de flesta åtgärdsförslag kan komma att omfatta
flera län och ofta ett stort antal kommuner.”

Vartiainen () diskuterar lärprocessen i urbana nätverk mot bakgrund av ana-
lyser i Danmark, Finland och Sverige. Diskussionen bygger på en nordisk forskar-
grupps arbete inom forskningsprogrammet ”Urban Networking as a Learning Pro-
cess in the Baltic Sea Region”. Resonemanget utmynnar i en ansats till planerings-
procedur där lärprocessen betonas. Den planeringsprofil som förs fram har ett tydligt
”bottom-up” perspektiv. Den närmare innebörden i detta har tre huvuddrag: förank-
ring i ett partnerskap, aktiv kommunikation mellan parterna samt inlärning genom
växelverkan. Den typ av planeringsmodell som förordas är ett tydligt exempel på
förhandlingsplanering. Cars () anger följande karaktärsdrag hos förhandlings-
planering på lokal och regional nivå:

✗ Det föreligger ett strategiskt beroende mellan aktörerna.
✗ Förhandlingar hålls beträffande sådana frågor som styrs av lagar och regler,

men parterna undviker formella kanaler för beslutsfattande.
✗ Parterna anpassar successivt sitt agerande och sina ambitioner för att få bästa

möjliga utfall.

En konklusion av denna diskussion är att många traditionella planeringsperspek-
tiv, aktörskonstellationer och beslutsmodeller utmanas. Huvudfrågan är hur spel-
reglerna ska revideras, men svaret på denna kan även innehålla idéer om en annan
geografisk uppdelning av spelplaner och former av strategiska allianser jämfört med
dagens situation.

 Att profilera ett utvecklingsstråk



Slutord

Den socio-ekonomiska profilen varierar betydligt längs södra Norrlandskusten i ter-
mer av befolkningstäthet, lokala konsumentunderlag, näringslivssammansättning,
arbetsmarknadsförhållanden, utbildningskapacitet, kunskaps- och kompetensbe-
hov, samt transport- och kommunikationsstandard. Detta betyder att de lokala ar-
betsmarknadernas storlek och tillväxtchanser förknippade med möjligheter att ut-
sträcka dem ytterligare genom nya transportlösningar också varierar betydligt. Inom
stråket finns även en storregional avståndsfriktion i förhållande till Stockholm, där
noder för flyg- och snabbtågsrelationer intar en särställning ifråga om tillgänglig-
hetspotentialer. Betraktat från individ- eller hushållsnivån finns det således en be-
tydande spännvidd i tillgänglighetsförhållanden till service och arbete beroende på
vilken plats man bor på och den dagliga räckvidden därifrån.

Det strukturella framtidsperspektivet för södra Norrlandskusten kan beskrivas i
följande dimensioner:

Befolkningsutveckling och bosättningsmönster: Polariseringen mellan tillväxtområ-
den och tillbakagångsområden tilltar. Förändringarna i bosättningsmönstret präglas
av ökande koncentration i och nära universitetsstäderna samt utglesning i områden
med redan låg befolkningstäthet. Flyttningsmönstret präglas på många håll av domi-
nerande ungdomsutflyttning och sjunkande inflyttning/återflyttning, vilket resulte-
rar i låga födelsetal och en åldrande befolkningssammansättning.

Transportinfrastruktur och resmöjligheter: :an utgör den dominerande samman-
länkande transportinfrastrukturen. Järnvägslinjen från Stockholm till Sundsvall ut-
gör ett viktigt sammanknytande komplement för i första hand stadskärnorna inom
denna del av Norrlandskusten. Den pågående byggnationen av Botniabanan kom-
mer att stärka järnvägsförbindelsernas sammanknytande roll på ett genomgripande
sätt. Förväntningarna kring denna infrastrukturutbyggnad kan dock inte börja reali-
seras förrän fram emot år . Trots en bitvis väl utbyggd transportinfrastruktur är
merparten av arbetspendlingen inomkommunal och över korta avstånd. Samtidigt
kan noteras att andelen pendlare över  mil enkel resa är genomgående större bland
befolkningen i stråkets högskolestäder.

Servicestruktur: Utbudet koncentreras till de större orterna. Indragningar sker i
mindre orter och landsbygdsområden. Växande mångfald och attraktivitet hos de
expansiva städernas serviceutbud reducerar den lokala köptroheten inom allt vidare
omland.

Ekonomiska aktiviteter: Det finns en betydande spännvidd i näringslivets dyna-
mik. Allt effektivare priskonkurrerande traditionella industrier sysselsätter allt fär-
re personer trots volymtillväxt. Det finns en stark mellanregional konkurrens om
företag inom tillväxtbranscher. Fotlösa företag kan välja lokaliseringsalternativ ut-
ifrån nyckelpersoners boendepreferenser. Stora variationer i utbildningsnivå bland
arbetskraften innebär vitt skilda förutsättningar att attrahera kunskapsintensiv verk-
samhet.

Beslutsterritorier: Förutom en uppdelning på län och kommuner har Norrlands-
kusten en överlappande mosaik av beslutsterritorier både för olika offentliga sek-
torsområden och för regionalpolitiska åtgärder. Det saknas ett samordningsorgan
som har en funktionell överblick över Norrlands huvudkorridor för transporter och
samspel i olika avseenden.

Kontentan av denna analys, vars mönster går igen längs norra Norrlandskusten,
är att djupa traditionella hjulspår, med grundformer från såväl de areella näring-
arnas som industrisamhällets framväxt, hämmar Norrlandskustens anpassning till
dagens krav i flera avseenden. I övergripande termer kan behovet rubriceras som
sammanlänkat strategiskt entreprenörskap inom politik, planering och affärsverk-
samhet. Detta kan konkretiseras vidare i följande tre rekommendationer:

. För det första en effektivare samordning av fysisk och ekonomisk planering
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över administrativa gränser med siktet inställt på kvalitativa förbättringar av
Norrlandskusten som möjlighetsarena för innovativt entreprenörskap, pro-
duktion, företagssamverkan och marknadsrelationer.

. För det andra ett synliggörande på såväl nationell som internationell nivå
av rådande kvalitéer och utvecklingsambitioner i funktionellt avseende in-
om transport- och kommunikationsinfrastruktur, företags- och hushållsser-
vice samt informations- och kunskapsförsörjning.

. För det tredje en intensifiering av partnerskapssträvanden av olika slag både
inomregionalt och i form av strategiska allianser med omvärldsaktörer.

Till samtliga tre dimensioner hör politiskt brännande ställningstaganden kring
lokaliseringsfrågor som har en spännvidd mellan intensifierade koncentrationsstra-
tegier och mönsterbevarande pålagringar i den befintliga byggda miljön.

I denna studie har skisserats hur ett policy- och genomförandearbete skulle kunna
struktureras tydligare än i dagens planeringsverklighet. En mångfald av aktörer både
inom och utom det regionala sammanhanget behöver engageras i utformandet av
delstrategier och projekt.
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Bilaga : Invånarantal i kommuner –

Kommun          

Uppsala                    

Hudiksvall                    

Gävle                    

Örnsköldsvik                    

Tierp                    

Sundsvall                    

Kramfors                    

Umeå                    

Sandviken                    

Söderhamn                    

Härnösand                    

Nordanstig                    

Timrå                    

Älvkarleby                    

Vännäs                 

Totalt                    

Kommun          

Uppsala                    

Hudiksvall                    

Gävle                    

Örnsköldsvik                    

Tierp                    

Sundsvall                    

Kramfors                    

Umeå                    

Sandviken                    

Söderhamn                    

Härnösand                    

Nordanstig                    

Timrå                    

Älvkarleby                    

Vännäs                    

Totalt                    

K: Uppgifter för åren mellan – är hämtade från församlingsdatabas
vid Demografiska Databasen, Umeå universitet och bearbetade av Johan Håkansson
och Mikael Helgsten. Uppgifter för år  från :s hemsida.
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har till
uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling,
bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens
resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i
interaktion med de många vetenskapliga discipliner som berör det
regionalvetenskapliga forskningsfältet.

Publikationer i serien  Working Paper är arbetsrapporter
som, efter omarbetning, är avsedda för framtida publicering i andra
sammanhang. Rapporterna distribueras enbart i begränsad upplaga.
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