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Undersökningens uppläggning

Medelstora svenska städer har länge haft en tydlig roll som centralorter
och motorer i sin region, med viktiga funktioner för arbetsmarknad,
handel och offentliga och privata tjänster (sou 1989:55). De utgör
också grundstommen i ett mångkärnigt Sverige. Många tecken finns
under 1990-talet till förändringar i svenska samhällsstrukturer som i
hög grad skulle kunna påverka medelstora städers befolkningsutveck-
ling och regionala styrka i negativ riktning.

En doktorsavhandling vid Karlstads universitet (Kåpe 1999) tar upp
medelstora svenska städer ur bl.a. ett befolknings- och näringslivsper-
spektiv. I undersökningen av tjugofyra befolkningsmässigt medelstora
städer utanför storstadsområdena, i storlek från Uppsala ned till och
med Karlskrona, ingår en fördjupad studie ur vilken materialet till före-
liggande arbete i huvudsak hämtats. Där ingår fem medelstora städer:
Örebro, Gävle, Karlstad, Östersund och Kristianstad. I den fördjupade
studien har framkommit en stor oro för att förändringar under 1990-
talet i hög grad skulle kunna påverka städernas befolkningsutveckling
och regionala styrka i negativ riktning. Betydande skillnader finns dock
mellan de fem städerna vad avser upplevd styrka i dag samt i
förväntningarna på den framtida utvecklingen. Studien tar upp frågor
som: Vad är en stads starka eller svaga faktorer? Vad ses som väsentligt
för utvecklingen? Kommer gruppen medelstora städer att splittras upp?
Kommer Sveriges regionala struktur att förändras?

I studien har sammanlagt tjugosex intervjuer gjorts med personer
som i sitt dagliga arbete sysslar mer övergripande med frågor om sin
stads näringsliv och utveckling. Intervjuade i respektive stad är, i prin-
cip: kommundirektören och kommunens näringslivschef, planerings-
direktören på länsstyrelsen, handelskammarens chef samt en journalist
med näringslivsinriktning. Tankarna bakom detta urval var att få prob-
lemområdet belyst ur ett antal olika perspektiv. Det kommunala per-
spektivet är betydelsefullt, eftersom kommunala beslut ger förutsätt-
ningarna för företagen i många avseenden. Genom urvalet ovan gavs
möjligheter att få det kommunala perspektivet belyst både översiktligt
och djupare näringslivsinriktat. Länsstyrelsen ser staden insatt i ett re-
gionalt perspektiv och har dessutom sin dubbla roll i att vara både stat-
ens övervakare och att hävda regionens utveckling på central nivå. Han-
delskammaren företräder det privata näringslivets perspektiv. En
näringslivsjournalist valdes för att även få ett kritiskt granskande per-
spektiv. Samtalen skedde under perioden januari-april 1997, och omfat-
tade i tid en till en och en halv timme. De intervjuade har i största
möjliga utsträckning fritt fått ta upp vad som legat närmast hjärtat,
utan att styras av mig.

I samtalen togs upplevda geografiska för- och nackdelar upp, histo-
ria och traditioner i näringslivet, yttre och inre krafter som anses
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påverka utvecklingen. Exempel på yttre krafter kan vara regionalpoli-
tiken, sett brett som begrepp, och inre krafter att man kanske upplever
en stark känsla hos befolkningen av en trögrörlighet, till att ”hålla i vad
man har”, alternativt en mottaglighet för förändringar. Jag sökte attity-
der till och synpunkter på vad som har hänt, vad som händer och vart
man är på väg samt, inte minst viktigt, intentioner och ambitioner om
stadens framtida utveckling.

Avstämningar har sedan gjorts med material som kommit fram i un-
dersökningens mer översiktliga del om 24 städer, samt till rapporter och
forskning inom området som också berörts i den undersökningen.
Detta för att se hur mitt skriftliga underlag stämmer med mitt
muntliga, och för att kunna jämföra med vad andra kommit fram till
inom snarlika områden. I analysen av intervjumaterialet har jag i stor
utsträckning tittat på vad de intervjuade ser som väsentliga faktorer för
sin stads situation, och på vad man tror om utvecklingsmöjligheterna.
Det finns ett antal saker som man varit rörande enig om som viktiga
och väsentliga. Sedan finns variationer mellan städerna om hur väl man
har det beställt för egen del med detta. Just att man i intervjuerna
återkommande har tryckt på vissa speciella faktorer ger något av vad jag
uppfattat som väsentligt.

Kan man tro på vad som sagts mig? Den frågan hör till att ställa sig.
Jag har kommit fram till att jag i allt väsentligt fått svar som varit ser-
iösa. Man har varit objektiv och tagit upp både positiva och negativa
saker. Jag har inte heller varit helt ovetande om förhållandena för sta-
den, utan kunnat jämföra. I bakhuvudet har även funnits att flera i sin
yrkesroll förmodligen har något av en roll som ”opinionsbildare för en
positiv framtidssyn”, vilket kunnat påverka svaren.

Vad har man då sett som väsentligt och viktigt för stadens situation
idag, och för möjligheterna framöver? Finns det idag tecken till föränd-
ringar, som på ett signifikant sätt kan förändra dessa städers särdrag och
roller? Ur intervjumaterialet kan härledas ett antal allmänna övergri-
pande karaktärsdrag. Dessa tar jag endast upp i korthet nedan. Ett
större utrymme får mer direkta exempel, anknutna till de individuella
orterna, med kommentarer till vad de intervjuade fört fram. Där finns
bl.a. synpunkter på gemensamma och särskiljande drag för de fem
städerna, på regionalpolitiken och på städernas starka och svaga fak-
torer. Ett avslutande avsnitt har ett framåtblickande perspektiv, med
synpunkter på den fortsatta utvecklingen, för de enskilda städerna och
för de medelstora städerna som grupp. För utförligare referenser till fak-
tauppgifter i föreliggande arbete hänvisar jag till bakomliggande under-
sökning (Kåpe 1999).
6 Förändringar i medelstora svenska städer



Övergripande drag

Sammanfattat har den övergripande näringslivskaraktären, med his-
torik och läge som viktiga bakgrundsfaktorer, samt rollen som region-
alt centrum dominerat beskrivningarna när man karaktäriserat staden i
intervjuerna. Även rollen som nod i nationella system har förts fram,
speciellt vad det gäller offentlig verksamhet samt logistik. I samtliga
fem städer har den långvariga rollen som residensstad poängterats.
Arkitektur, kultur, livsstil och traditioner är exempel på karaktäristika
som kommit mer i skymundan. Funktionerna för handel, service,
administration och beslutsfattande, för staden och för omlandet, har
poängterats, liksom rollen som kunskapsproducent, men då närmast
för den egna staden. I ringa omfattning har arbetspendlingen berörts.

Näringslivets struktur framstår utan tvekan som en faktor med stor
tyngd, när man beskrivit sin stad och när man diskuterat och analyserat
skedda förändringar och funderat kring utvecklingen framöver. Skedda
förändringar i näringslivets struktur i ett långt tidsperspektiv har fram-
stått som en väsentlighet, inte bara för stadens långsiktiga utveckling,
utan även för stadens karaktär idag. Att de intervjuade opåkallat men
återkommande beskrivit näringslivet långt tillbaka i tiden tyder på
detta. De historiska återblickarna har setts som en nödvändig bakgrund
för den bild man gett av sin stad idag.

Det geografiska läget som faktor för näringslivets karaktär och
utveckling har återkommande lyfts fram, ibland som en styrkefaktor,
ibland som en svaghet. Ett intryck är, när de intervjuade belyst, ana-
lyserat och vridit och vänt på stadens situation och utvecklingsmöj-
ligheter, att geografiska faktorer spelar en minst lika stor roll som his-
toriska. Man har betonat stadens läge för konkurrensen med andra
städer regionalt eller nationellt, för rollen som nod i nationella bes-
lutssystem, samt även för rollen som transport- eller kommunikations-
nod, då ofta med kopplingar till kvaliteten på infrastrukturen. Därtill
har man ofta tagit upp om staden ligger i en tätbefolkad eller gles re-
gion, och den betydelse detta kan ha för handel, service och arbets-
marknad och för stadens utvecklingsmöjligheter. Geografiskt goda
förutsättningar vad gäller tillgången till råvaror har hamnat i bak-
grunden i stort, och kom inte fram annat än när stadens tillkomst eller
näringslivshistoriken i ett långt tidsperspektiv belystes.

Karaktären som regionalt centrum, och de roller som den medför,
har löpt som något av en röd tråd genom intervjuerna. Den aspekten
har betonats starkt i många skilda sammanhang, och förefaller sam-
mantaget vara det kanske starkaste karaktärsdraget för de medelstora
städerna, som det kommit fram vid intervjuerna. Många tankegångar i
intervjuerna har f.ö. högst påtagliga kopplingar till klassisk centralorts-
teori och gravitationsteori, som när de intervjuade diskuterat uttunning
av service och attraktionskraft. Man lägger stor vikt vid att försöka
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bibehålla regionala funktioner inom offentlig och privat sektor, i viss
mån för sysselsättningens skull, men i första hand för att kunna behålla
sin profil som naturligt centrum i regionen. Klätt i andra ord är sådana
synpunkter i intervjuerna ett uttryck för den vikt man lägger vid sta-
dens centralitet och dominans.

Karaktärsdrag som av de intervjuade getts ett förhållandevis undan-
skymt utrymme har varit faktorer som stadens kulturliv, boendemiljö
och sociala miljö. Man tycks inte se denna typ av strukturer som spe-
ciellt karaktärsskapande, men de tilldelas viss, begränsad, betydelse som
attraherande kraft i näringslivssammanhang. Tankar och kommentarer
kring själva stadskärnan och dess funktioner fanns dock en hel del.

Vilka omständigheter kan leda till förändringar i en stads särdrag
och roll i ortssystemet? Det finns i intervjuerna några faktorer som
återkommande framställs som mer viktiga än andra, faktorer som också
har kopplingar sinsemellan. En sådan är befolkningsunderlaget, själva
”massan”, dels i staden, dels i regionen i sin helhet. Tungt vägande har
också varit näringslivets struktur, och då har man ofta kopplat samman
synpunkterna med förändringar i offentlig verksamhet, med samarbete
i nätverk och med regionalpolitiken. Förändringar av funktionella och
administrativa regioner är ett område som engagerat de intervjuade.

Regionalpolitiken är en utifrån verkande faktor, som i hög grad byg-
gts upp kring och berört de medelstora städerna i Sverige från efterkrig-
stiden. Regionalpolitiken som förändrings- och påverkansfaktor har
spontant fått stort utrymme i många av intervjuerna. En stark ambition
att vara med och påverka regionalpolitiken har också kommit till ut-
tryck. Andra aspekter som återkommande lyfts fram som viktiga för
stadens utveckling är bl.a. sådant man ser som stadens speciellt starka
och svaga egenskaper, som stadens läge, attraktivitet och image, samt
egenskaper hos befolkningen, som företagaranda och vilja till anpass-
ning till nya förhållanden.

Utöver de förhållanden som hänger samman med stadens egna
egenskaper finns en mängd utifrån verkande processer som påverkar
staden. Exempel på sådana processer är makrotrender i samhället, som
förskjutningen från industrisamhället in i ett tjänste-, informations- el-
ler nätverkssamhälle samt den ökande internationaliseringen. In-
tervjuerna har gett många synpunkter på effekter av sådana trender. Ex-
empel är att industrin inte växer eller att den krymper, offentlig verk-
samhet krymper medan tjänstesektorn i övrigt, särskilt it- och logistik-
tjänster utvecklas. Ökande internationalisering ses ge utvecklingsmöj-
ligheter.
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Gemensamma och särskiljande drag

Befolkningsunderlag

Under perioden 1950–1995 är huvuddraget för befolkningsutvecklingen
i gruppen medelstora städer en heterogenitet. Städer som haft en jäm-
förelsevis snabb utvecklingstakt är Umeå, Uppsala, Växjö och Luleå,
varav Umeå har något av en särställning. Deras motsatser är Karls-
krona, Borås, Eskilstuna och Norrköping. De fyra första är städer som
förknippas med kunskap och tjänster i stor utsträckning, medan
åtminstone tre av de senare länge haft ett stort industriberoende (se
bl.a. Enequist 1943 och 1946). Sett enbart på åren 1990–1995 hade
arton av de tjugofyra städerna en högre tillväxttakt än hela riket. De
medelstora städerna har då också stärkt sin ställning befolkningsmäs-
sigt gentemot omgivande region. Flyttningsströmmen har vänt in mot
staden under 1990-talet, jämfört med ut ur staden under 1970- och
1980-talet. Denna tendens framkommer även i en preliminär rapport
av Westlund & Pichler (1999).

I intervjuerna har man återkommande pekat på betydelsen av sta-
dens storlek och på befolkningsutvecklingen, även i ett långt tidsper-
spektiv bakåt. De flesta av de medelstora städerna med tyngd inom in-
dustrin har som regel avancerat i rang under 1900-talets första hälft.
Summerat från intervjuerna i de fem städerna ses själva befolknings-
storleken, i staden och i regionen, som en viktig faktor, genom att ett
stort underlag ger kraft, möjligheter till flexibilitet och bredd i service
och näringsliv. Variationen mellan städerna är stor för hur man uppfat-
tar den egna stadens och regionens styrka härvid. Ett gemensamt drag i
alla fem städerna är att befolkningstillväxten upplevs som alltför svag.

Näringsliv

Privat sektor

Ett sammantaget intryck från intervjuerna i de fem städerna är att man
mycket tydligt poängterat vikten av att näringslivet inom den privata
sektorn i staden får en allt större tyngd i kunskapsbaserad, gärna högte-
knologisk produktion. Man har mycket tydligt lyft fram och
poängterat utvecklingen eller bristen på utveckling i staden av högtek-
nologisk industri eller it-baserade tjänsteföretag. Exemplifieringar från
näringslivet i staden lyfte ofta fram kunskapsbaserade företag. I tryckt
näringslivsmaterial från städerna framhävs, där man så kan, att man
kommit långt i it-samhället. Man visade i intervjuerna på sitt starka
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intresse för högskolans direkta betydelse, som samarbetspartner för
företagen, för avknoppningar och för tillgång till välutbildad personal.
Därtill kommer högskolans imageskapande effekt, att staden är en
högskolestad. Man poängterade också ofta och gärna att man aktivt
måste arbeta för att den kunskapsbaserade sysselsättningens andel ska
växa.

Offentlig sektor

Den offentliga verksamheten har fått stort utrymme i intervjuerna, i
både positiva och negativa tongångar. Ett sammanfattande intryck från
intervjuerna är att synpunkterna på den offentliga sektorns verksamhet
har övervägande gemensamma drag. De individuella skillnaderna i
åsikter mellan städerna är här mindre framträdande än annars.

Sammantaget framstår den offentliga verksamheten som en styrke-
faktor i städerna, men på senare tid som ett allvarligt hot för
utvecklingen. Gemensamt är att den offentliga sektorns utbyggnad, i
stat, kommun och landsting, under efterkrigstiden har betonats som
motorn i stadens utveckling. Gemensam är också åsikten att inträffade
eller planerade minskningar inom sektorn, som i vissa fall upplevs som
dramatiska, påverkar utvecklingen mycket negativt. Beroendet i
städerna av vad som händer inom den offentliga sektorn är stort,
genom att sektorns andel är stor. Genomsnittligt för de 24 medelstora
städerna svarar den offentliga sektorn för cirka en tredjedel av sysselsät-
tningen. Sett enbart för de fem städerna i intervjustudien utgör andelen
40%. När en så tydlig trend till minskning kommit i sektorn överlag,
blir återverkningarna stora. En tidigare pålitlig motor hackar nu alltså
påtagligt.

Ett sammanfattande intryck för hur man i de olika städerna sett på
statens verksamhet i staden är: ”den är alldeles för stor, men den får inte
bli mindre”. Man ger uttryck för ett stort men mindre behagligt be-
roende av en verksamhet som förmodas krympa, men man vill absolut
inte bli av med någon statlig regional funktion. Alla förluster där in-
nebär förluster i regional styrka och är av ondo.

Funktionella och administrativa regioner

Synpunkter på regionbildningar, regioners geografiska utformning och
regioners existensberättigande överhuvudtaget, har spontant fått stort
utrymme från de intervjuades sida, med en mångfald av åsikter fram-
förda med emfas. Ett övergripande intryck från intervjuerna är att man
ser en pågående trend av uppluckring av rådande regionala strukturer,
samtidigt som man uppfattar regionförändringar som en betydelsefull
faktor för städernas utveckling.
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Förändringar av funktionella regioner

En återkommande uppfattning är att förändringar inom olika
myndigheter och sektorsorgan är av stor betydelse, då främst för effek-
terna på den regionala nivån men även i viss mån på den lokala.
Sådana förändringar ses som direkta inslag i den stora regionalpoli-
tiken. Eftersom just de medelstora städerna i mycket hög grad är loka-
liseringsorter för dessa regionala funktioner, blir återverkningarna sär-
skilt tydliga för den här gruppen i ortssystemet. Vissa av de medelstora
städerna stärks, de som får de regionala funktionerna för en förstorad
region, medan andra städer i gruppen försvagas, de som mister funk-
tionen. Man har i de fem städerna med eftertryck påpekat vikten av
den här typen av förändringar. En kommentar från Örebro kan illus-
trera detta: ”Börjar man plocka bort regionala funktioner från den här
typen av städer är det oerhört allvarligt för hur Sveriges bild kommer
att se ut. Det ger ofelbart en mycket starkare koncentration. Hur staten
distribuerar servicemöjligheterna kommer att bli väldigt styrande.”
Motstridiga intentioner och ambitioner mellan sektorer respektive
regioner gör f.ö. att reformer får svårt att slå igenom (Andersson L.
1996), och mindre lyckade regionbildningar uppstår, med risk för en
försämrad offentlig service i ett antal medelstora städer.

I detta sammanhang kommer även en ”imagefaktor” in i bedömnin-
garna. Många av de intervjuade har poängterat de regionala funktion-
ernas värde som profilskapare för staden, eftersom de funktionerna
visar att staden verkligen är regionens centrum. Börjar man tappa där
ger det allmänt negativa signaler, och exempelvis företag drar öronen åt
sig när man funderar på en lokalisering. Man har påpekat vikten av att
inte ständigt råka ut för indragningar av regionala funktioner, utan
även av att få tillskott. Då behöver inte staden råka ut för att stämplas
som en dålig regionstad.

Ovan har framhållits vikten av organisationsförändringar och ned-
dragningar inom det statliga området, som det framkom vid in-
tervjuerna. I några av städerna har man vid intervjuerna även diskuterat
en del kring den landstingskommunala verksamheten, vilken också är
regional, dessutom sysselsättningsmässigt stor. Intressant att notera är
då att jämförelsevis få ord har sagts om utvecklingen inom den
primärkommunala sysselsätttningen, trots att ”Kommunen” som regel
är stadens störste arbetsgivare.

Många av de intervjuade har även poängterat förändringar som sker
inom den privata sektorn. Företagsköp, ibland av utländska företag, har
inneburit att man tappat tidigare huvudkontor och regionkontor, och
man har blivit inordnad i en större region. Man har också pekat på di-
rekta följdverkningar, exempelvis indragning av mer avancerade bank-
funktioner, som man i bankerna bedömt som obehövliga i staden i fort-
sättningen. Det har dock inte varit riktigt samma tyngd i argumenter-
ingen när man pratat om den privata sektorn. Här lyste de starka käns-
lorna med sin frånvaro. Accepterar man negativa förändringar i den pri-
vata sektorn lättare, eller ser man området som mer opåverkbart?
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Förändringar av administrativa regioner

Det svenska ortssystemet är ett arv från beslutssystem som byggts upp
under lång tid (Andersson Å.E. m.fl. 1984). Länsreformen år 1634 är ett
exempel, där residensstäder lades fast för södra och mellersta Sverige,
och reformen gav beslutscentra som bestått fram till nutid. Runt dessa
städer har det blivit ett ”närland”, och närlandet har haft nytta av att
ha en sådan kraftsamling på nära håll.

Vid intervjuerna i de fem städerna kunde konstateras att förändrin-
gar i länsindelningar engagerade, med många tankar, synpunkter och
åsikter framförda. Genomgående lade man stor vikt vid funktionen
som residensstad, vilket tolkas som att man ser den funktionen som en
viktig del i stadens status och profil som regionalt centrum. I Kristian-
stad såg man förlusten av länsresidenset som ett direkt hot om följdver-
kningar i form av utflyttningar av andra regionala funktioner, inte bara
inom den offentliga sektorn utan även inom den privata. Jag uppfattar
detta som att genomförda och tänkbara kommande förändringar i
länsindelningar skall ses som något mycket betydelsefullt för de en-
skilda städerna.

Tankarna kring aktuell debatt om nya geografiska indelningar och
nya regionala strukturer har varit många. En intressant iakttagelse, som
finns från flera städer, är att man bedömt att dessa debatter i stor ut-
sträckning sker ovanför allmänhetens huvud. Man menar att storre-
gioner som diskuteras saknar folklig förankring, med ett par undantag.

En av de intervjuade menar att det framtida regionbegreppet inte är
ett geografiskt avgränsat begrepp, utan regionen formas snarast av hur
nätverken formas, med spridning åt skilda håll. En annan av de in-
tervjuade anser att en region bör motsvara ett område som man rör sig
i eller identifierar sig med, eller känner annan samhörighet med. Han
påpekar att landskapsidentiteten är stark, fastän landskapen inte varit
en administrativ region på 400 år, medan länen däremot försvagas. Han
förutspår att man får ett uppluckrat begrepp om att man tillhör en re-
gion, och ungdomen har inte alls samma behov som de äldre av att
identifiera sig med en speciell region. ”Sedan kanske man har politiska
regioner, för att politikerna vill ha detta. Men de blir då inte betydelse-
fulla och inte heller långlivade.” En slutsats att då dra borde kunna vara,
att om nya regionbildningar inte skulle fungera borde inte heller befa-
rade negativa effekter för medelstora städer behöva bli betydelsefulla.

Jag tycker mig utifrån intervjuerna ha uppfattat en någorlunda ge-
mensam ståndpunkt om samverkansformer inom större geografiska
områden än närregionens. Den är att regionerna skall formas på frivillig
väg. Man vill inte bli intvingad i en reformerad länsorganisation med
storlän. I viss mån avvikande har varit Örebro, som inte avvisade
tanken om ett stort län, med Örebro som residensort. I övriga tre städer
uppfattade jag att eventuella länsförändringar ses som ett hot mot den
egna ställningen, som residensstad i första hand men även som region-
alt centrum i övrigt. Ligger skillnaden i inställning mellan Örebro och
de övriga kanske just i hur ett förväntat utfall för residensfunktionens
lokalisering ter sig?
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Nätverk och samarbete

I Örebro har man på ett mycket mer markerat sätt än i de andra fyra
städerna propagerat för vikten av och viljan att samverka i olika
nätverk, där nätverken varierar geografiskt beroende på frågans art.
Man samarbetar i Örebro på olika sätt, som det föreföll mycket aktivt
och med gott utbyte, med jämnstora kommuner spridda över landet
och med mindre kommuner i närområdet, och man väljer fritt utan att
se begränsningar i några administrativa gränser. Man var i Örebro
mycket tydlig, nästan extremt tydlig, i att poängtera att ”Örebro” inte
skall ses som staden eller kommunen Örebro. ”Örebro” är ett större
geografiskt område, en region, som inte skall vara avgränsad av några
fastlagda gränser, utan variera beroende på sak.

I de andra fyra städerna fanns inte alls samma utpräglade syn på re-
gionen som en enhet för samarbete och gemensamt utbyte. I Gävle och
Kristianstad framkom i intervjuerna i stället en stundtals skarp och bit-
ter konkurrens med Sandviken respektive Hässleholm. I Karlstad och
Östersund såg man regionen som alltför svag för att kunna vara till
större nytta.

Man kan spekulera i dessa skillnader mellan städerna i inställning till
samarbete inom sin region. Spelar geografiska och demografiska fak-
torer in? Man bör i varje fall ha klart för sig att samarbete inte bygger i
huvudsak på idealitet, utan på tämligen krassa ekonomiska bedömnin-
gar av nyttan, det framkom tydligt vid intervjuerna. Jämtland och
Värmland är jämförelsevis glesa och svaga län, med Östersund och
Karlstad som klara dominanter. Örebro dominerar också mycket tyd-
ligt i sitt län, men länet är jämförelsevis tättbefolkat, samtidigt som
avstånden är små. De korta avstånden underlättar pendling, och
befolkningstätheten ger en stor arbetsmarknad. Båda faktorerna gör att
Örebro har mer att vinna på att agera för att regionen skall ses som en
gemensam enhet än vad som är fallet för Östersund och Karlstad. Gävle
och Kristianstad är inga så klara dominanter i sin region som de andra
tre städerna. De två har istället en ganska stor stad som granne, en fak-
tor som kanske stjälper ett smidigt samarbete.

Det är svårt att se en enhetlighet i intentionerna för alla fem städerna
vad gäller samarbete utanför närregionen. Örebro är mest positivt till
ett reglerat samarbete med grannlän, övriga är mer avvisande. I dessa
förespråkas tydligare en frivillighet i samverkan. Mellan Örebro och
Karlstad, som är enda exempel i materialet med nära grannskap, märks
ett konkurrensläge som inte bäddar för omfattande samarbete.

Ett intryck från intervjuerna, gemensamt för de fem städerna, är att
det finns ett under senare tid väsentligt ökat intresse för internationellt
samarbete. Jag uppfattade det som att utökade internationella kontak-
ter sågs som nödvändiga, som kompensation för förluster i näringslivet
eller som utvidgning. I vissa fall kan även kompensation för en påtvin-
gad, icke eftersträvad nationell regional samverkan spåras som orsak till
internationella kontakter. Örebro är den enda av de fem städerna som
ligger ”mitt inne i landet”. Ligger en stad i ett gränslän, som övriga fyra,
borde det underlätta för kontakter med grannländer. Detta är kanske en
faktor som spelar in när man som Örebro, utan geografisk grannkon-
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takt med utlandet, valt att på ett betydligt kraftfullare sätt än de övriga
sikta in sig direkt på den europeiska kontinenten, med samarbete med
regioner på jämlik basis. Stadens och regionens befolkningsstorlek upp-
fattar jag dock som den viktigaste faktorn för Örebros eu-ambitioner.
14 Förändringar i medelstora svenska städer



Regionalpolitik

Tidigare har påpekats dels att regionalpolitiken är en utifrån påver-
kande faktor där de medelstora städerna tidigt berörts i hög grad, dels
att flera av de intervjuade tydligt visat att man i städerna själv vill vara
med och påverka politikens utfall. Sammantaget är de intervjuade täm-
ligen eniga i sina bedömningar, där vissa delar av regionalpolitiken har
setts som högst betydelsefulla för städerna, medan andra bedömts ha
mer marginell inverkan, allt sett i det långa tidsperspektivet.

Jag menar att det i intervjuerna framkommit mycket tydligt att man
anser att regionalpolitiken i stort nu går i omvänd riktning för regionala
centra, jämfört med hur det var på 1960- och 1970-talet. Även om de
intervjuade kan sägas tala i egen sak här framstår den ändrade inriktnin-
gen ändock som tydlig. Flera av de intervjuade frågar sig om denna
vändning bort från de medelstora städerna är särskilt effektiv om man
ser till resursanvändningen. ”Nu har man vänt på regionalpolitiken och
lägger alla pengar utanför centra av Karlstads typ. De går i stället till
glesbygd, landsbygd och till gamla industriområden som Bergslagen,
och effektiviteten i detta är tyvärr inte särskilt hög”, är en kommentar.

Mitt sammanfattande intryck av den lilla regionalpolitiken är att
den har ringa betydelse som stöd för medelstora städer. De påverkas
däremot negativt av den, genom att konkurrensläget förvärras gente-
mot orter som har tillgång till de bidrag som ges inom den lilla region-
alpolitiken.

Frågan om hur den stora regionalpolitiken utformas framstår däre-
mot som en fråga av allra största betydelse för de medelstora städerna.
”Staten styr med hjälp av den stora regionalpolitiken. I den finns nu en
centraliseringstendens, och det finns risk att man skapar städer med en
svag samhällsservice. Tar inte de olika statliga sektorerna sitt regional-
politiska ansvar blir det en jättekoncentration till storstadsområdena.
Den stora regionalpolitiken handlar om att se till att alla sektorerna
påverkar möjligheterna till regional utjämning, och alla sektorerna
måste ta sitt ansvar, eftersom ett sektorsbeslut om en regional struk-
turförändring även påverkar andra sektorer.” Dessa åsikter, förmedlad
av en av de intervjuade i Örebro, sammanfattar den stora regionalpoli-
tikens betydelse, som jag uppfattat helhetsbilden från intervjuerna.

Regionala organisationsförändringar inom det statliga området före-
faller vara speciellt betydelsefulla för medelstora städer. En förlust av en
regional myndighet uppfattas som mycket negativt, inte då primärt för
förlorade arbetstillfällen utan mer för de långsiktigt negativa kon-
sekvenserna man ser för rollen och profilen som regional förvaltnings-
stad. Man propagerade med stor kraft för att de enskilda sektorsor-
ganen skall väga in effekterna ute i regionerna på ett helt annat sätt än
vad de nu gör. De skall inte enbart se på det ekonomiska utfallet för
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myndigheten. Denna iakttagelse stärks f.ö. av en rapport från Gles-
bygdsverket (1999).

Statens satsningar på infrastruktur, vilket ses som regionalpolitik i
stor utsträckning och som en av den offentliga verksamhetens basupp-
gifter, bedöms samfällt som mycket angelägna för städernas konkur-
renssituation gentemot andra städer. Återkommande och mycket starkt
poängterat i intervjuerna har varit nya eller förbättrade järnvägar och
flygplatser, samt it-utbyggnader.

Lobbyarbete i samband med regionalpolitikens utformning och ut-
fall har i intervjuer tagits upp som en viktig uppgift. Synpunkterna
stämmer överens med vad Wiberg (1992) påpekat som varande en an-
gelägen uppgift för medelstora städer: att identifiera kommunikations-
och transportbehov och att verka för investeringar i länkstrukturer.
Lobbying har i intervjuerna framstått som en utvecklingsfaktor.

Omlokaliserade statliga verk

Ett sammanfattande intryck från de städer dit statliga verk omlokalise-
rades är att verken i huvudsak innebar ett då välkommet tillskott av
arbetstillfällen, men att effekterna i stort sett nu klingat av. En kom-
mentar från en av de intervjuade belyser detta. ”Verken gav ett antal
arbetstillfällen, men hade inte någon styrande effekt på annat drama-
tiskt sätt. Betydelsen av utflyttningarna blir beroende av hur många
arbeten som kvarstår långsiktigt, och besluten om utflyttningar kom
fel i tiden, de kom i ett skede när verken slutat växa.” Ett intryck från
intervjuerna är också att man anser sig i städerna inte på rätt sätt ha
tagit tillvara det kompetenstillskott som omlokaliseringarna innebar.
Det kommer i intervjuerna även fram en viss kluvenhet i inställningen
till de omlokaliserade verken. Man menar att det naturligtvis var bra
att man fick ett behövligt tillskott av arbetsplatser. Men samtidigt
påpekar man att de statliga verken innebär ett beroende av offentlig
verksamhet som i dagens situation inte är odelat positiv. Sammantaget
anser jag att det framkommit ett antal positiva indirekta effekter, som
även kvarstår idag. Men intrycket från intervjuerna pekar dock på att
dessa nu inte värderas speciellt högt.

Nya och utbyggda högskolor

Man menar i Örebro att den regionalpolitiska satsningen på högskolan
haft en starkt styrande effekt på människors uppfattning om Örebro.
Det finns ett symbolvärde i att Örebro har en högskola, och ännu
hellre ett universitet, genom att det i sin tur ofta genererar nyföreta-
gande, t.ex. i teknik- och forskarbyar. Utifrån högskolan kan också en
mängd nätverk och olika konstellationer skapas. Utöver tillskottet i
arbetstillfällen innebar högskolan strukturella förändringar, som
påverkade och fortsätter att påverka staden och regionen på många
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sätt. Besluten om de små och medelstora högskolorna ses därigenom
som viktigare än vad besluten om omlokalisering av statliga verk var.
En viktig koppling, som ger samhället en större avbetalning i framti-
den, är om man hittar rätt sätt att överföra kunskapsproduktionen i
högskolan till näringslivet. Den kopplingen ses också som nödvändig
för en fortsatt politisk satsning på högskolorna.

De intervjuade i Gävle är eniga om att högskolans utveckling varit
mycket viktig för staden, långsiktigt viktigare än omlokaliseringen till
Gävle av de statliga verken. Man tycker att samarbetet mellan näringsliv
och högskola varit svagt men att det blir allt bättre. I Karlstad har
samtliga intervjuade uppfattningen att utbyggnaden av högskolan ut-
gör en av de viktigaste faktorerna för Karlstads utveckling under senare
tid. ”Om man tänker på utveckling i Karlstad är nog högskolan den en-
skilda faktor som haft störst betydelse”, är en kommentar. Det anses
ligga ett stort symbolvärde i högskolans utveckling till ett universitet,
utöver att man reellt får en stabilare forskningsverksamhet.

Ett huvudintryck från intervjuerna är att de statliga satsningarna på
de små och medelstora högskolorna tveklöst setts som en synnerligen
lyckad form av regionalpolitik, med långsiktigt stora positiva effekter
för stadens utveckling. Detta anknyter mycket påtagligt till Sörlin
(1996), som påpekat universitetens samhällsförändrande kraft i en
pågående omvandling mot kunskapsbaserad ekonomi. Han menar att
universiteten och högskolorna har blivit centrala institutioner i sina
städer och regioner. Värdet av att ha ett universitet eller en högskola
framkommer även tydligt i Holm & Wiberg (1995). I intervjuerna i alla
de fem städerna har symbolvärdet i att vara en högskolestad värderats
mycket högt, utöver kompetenstillskotten. Även om jag tycker att till-
tron till högskolans roll är för stor hos de intervjuade, uppfattar jag det
som att den förda politiken inneburit en kraftigt stärkt ställning för de
medelstora städerna i det svenska ortssystemet, med potential till ytter-
ligare förstärkning allt eftersom högskolorna utvecklas. Å andra sidan
bör en sådan utveckling innebära en förstärkt polarisering mellan de or-
ter som har respektive inte har en högskola. Den kan bidra till en ytter-
ligare försvagning ute i regionerna, en försvagning som man i in-
tervjuerna sett med oro på.

Regementsnedläggningar

Samtliga fem städer har råkat ut för nedläggning eller utflyttning av
fredsförband inom försvaret. Sett rent sysselsättningsmässigt har det
rört sig om att flera hundra anställningstillfällen försvunnit för varje
stad. En första iakttagelse jag vill ta fram är att intervjuerna i Örebro
avviker helt från intervjuerna i övriga städer när det gäller nedläggnin-
gen av regementet. I Örebro tog ingen upp denna händelse fastän man
i analyser och diskussioner var inne på näraliggande områden. Min
slutsats av detta är att nedläggningen av regementet inte sågs som
någon alltför remarkabel händelse för Örebro. Är det stadens befolk-
ningsstorlek som gör detta?
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Kontrasten är påfallande mellan Örebro och de övriga fyra städerna,
där man sett nedläggningen eller omlokaliseringen som en mycket
viktig händelse för staden under det senaste decenniet. Intervjuerna har
gett många synpunkter och åsikter i denna angelägenhet. Genom-
gående för de fyra städerna är intrycket att man inför en hotande
nedläggning kämpade med näbbar och klor, med formella uppvaktnin-
gar, stort hallå i lokalpressen och folkliga demonstrationer, allt för att
slippa ett obehagligt nedläggningsbeslut just för sitt eget regemente.
Detta agerande kan jämföras med många kommentarer om att en
mängd positiva saker kommit ut av nedläggningen efter några år, bl.a.
med grund i att attraktiva lokaler och mark gjorts tillgängliga för nya
verksamheter.

Jag ser det som svårt att påstå att regementsnedläggningar innebär
ensidigt negativa effekter. Effekterna har varit negativa på kort sikt,
men kan vara positiva på längre sikt.
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Starka och svaga faktorer

I flera städer har man gjort analyser av den egna stadens styrkor,
svagheter, hot och möjligheter (swot-analyser). Ofta återkommande
faktorer i analyserna är infrastruktursituationen, speciellt för kommu-
nikationerna, det geografiska läget, mångsidighet eller ensidighet i
näringslivet, företagsklimatet, livskvaliteten vad avser boende och
natur, högskolans roll, den offentliga sektorns andel och utveckling,
regionalpolitikens direkta stöd, stadens image och attraktionskraft
samt den kommunala ekonomin. Detta är också faktorer som tagits
upp vid intervjuerna, men med olika betoning. Många av de
intervjuade i föreliggande arbete har pekat på lobbying som en
väsentlig uppgift, främst för stadens politiker. Jag vill påpeka att i några
fall har intervjuade personer i sitt arbete förmodligen medverkat i de
swot-analyser man gjort.

Fjärrstyrning

Genom bl.a. centralisering och förändringar i regionala strukturer kan
en ökad fjärrstyrning uppstå i de medelstora städerna, vilket uppfattas
som en ökad sårbarhet. I genomförda intervjuer har många tagit upp
frågan om det negativa i att företag i staden köpts upp, innebärande att
företagsledningen inte längre finns i staden, eller att rationaliseringar
eller centraliseringar har inneburit ett mer begränsat inflytande på
annat sätt. Flera anser detta som en mycket viktig faktor och en farlig
utvecklingstrend. Jag uppfattar det så att samtliga intervjuade som har
varit inne på tankegången sett fjärrstyrningen som något mycket nega-
tivt, med väsentligt minskade möjligheter att påverka företagens fram-
tida utveckling, och inte minst, deras fortsatta lokalisering i staden.
Flera av de intervjuade har framhållit att det helt naturligt är mycket
lättare att lägga ned en verksamhet som ligger en bit bort än en som
finns på den ort där man själv verkar. Överskattar man faran i att inte
längre ha huvudet utan bara händerna kvar i staden? Jag anser att det i
varje fall innebär en uttunning i positionen som regionalt centrum när
ett huvudkontor eller regionkontor försvinner, och inträffar detta
många gånger kan den positionen bli ifrågasatt.

Staden som centrum för kunskap

Erfarenheter från intervjuer och från annat material som överlämnats i
städerna ger bilden av en syn på kunskap som väsentlig utvecklingsfak-
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tor. Men i intervjuerna finns en hel del förbehåll för hur det fungerar i
praktiken. Jag har mött en synnerligen stor tilltro dels till tekniskt
högtstående tillverkningsindustri, dels till högskolan. Men man under-
stryker med kraft att högskolan måste ha en verksamhet med betydligt
starkare koppling än tidigare till näringslivet i staden. Samfällt före-
språkar man att högskolans utökade resurser läggs på tekniska, möjli-
gen också naturvetenskapliga utbildningar, gärna med inriktning mot
specialiteter där staden har eller kan få en unik, profilerande kompe-
tens. Det framkommer förhoppningar om inflyttning av teknologi-
baserade företag, om avknoppningar av småföretag och om en allmän
injektion i näringslivet, allt med högskolan som grund. Samfällt beto-
nar man också högskolans stora värde som profil- och imageskapare för
staden. Att kunna visa att staden är högskolestad, och än hellre univer-
sitetsstad, ses allmänt som ett kraftfullt konkurrensmedel. Man har då
ofta kopplat detta till den konkurrensfördel som uppnås genom att
företag får goda möjligheter att rekrytera kompetent personal. Jag sak-
nar däremot synpunkter i större utsträckning som kopplar högskolan
till en roll som stimulerare till en allmänt kreativ miljö i staden, eller
som betonar individens möjligheter till högre utbildning på nära håll.

Stadens attraktivitet och image

I intervjuerna framkommer tydligt åsikter om att en hög livskvalitet i
staden är en viktig konkurrensfaktor. Uttrycket ”livskvalitet” har man i
intervjuerna i stor utsträckning kopplat till egenskaper i den fysiska
miljön, understundom även till kulturliv och utbildningsmöjligheter i
staden. Ett starkt intryck jag fått är dock att när man i städerna för dis-
kussioner med företag i lokaliseringsärenden så uppfattas inte företa-
garen alls lägga en så stor tyngd på livskvalitet som konkurrensfaktor.
De företagsekonomiska aspekterna, inkluderat tillgången till utbildad
personal, är betydligt viktigare, och måste först uppfyllas. En kommen-
tar från Karlstad som kan ses som typisk är att ”det finns oerhörda
värden i livskvalitet, men man kan inte leva av frisk luft. Den faktorn
kommer på femte, sjätte plats kanske, den är viktig när man fyllt de
andra rutorna ovanför.” Ett annat mycket tydligt budskap från
intervjuerna är att stadens profil i stort, eller stadens image, är en
betydelsefull faktor i lokaliseringshänseende. En belysande kommentar
från Karlstad var exempelvis: ”Imagen är oerhört viktig för att staden
överhuvudtaget skall komma med på dagordningen”. Den samfällda
betoningen hos de intervjuade gör att image och ett imageskapande
framstår som en betydelsefull faktor för stadens attraktivitet och
utveckling.

Sammantaget kan sägas att man inom respektive stad var tämligen
enig om hur den egna stadens image uppfattas. Det framkom däremot
väsentliga skillnader mellan de fem städerna om den egna stadens im-
age. I Karlstad påpekade man med tyngd det stora värdet i att Karlstad
är en ovanligt välkänd medelstor stad i Sverige, medan man i Örebro,
Gävle och Kristianstad diskuterade tämligen ingående de problem man
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upplever med att endera ha en diffus profil eller att vara en anonym
stad. I de tre städerna var man också enig om att det är viktigt att
försöka göra något åt detta, att försöka höja stadens symbolvärde.

I både Östersund och Kristianstad märktes återkommande vid in-
tervjuerna en stolthet över att ha en väl sammanhållen och vacker stads-
kärna, med ett intensivt folkliv och det givna centrumet för handeln i
regionen. Det kan jämföras med att man i de tre övriga städerna i flera
av intervjuerna efterlyste mer aktiviteter i centrum och även medvetna
satsningar på centrums förskönande. Man upplevde av allt att döma
brister här. I Östersund och Kristianstad såg man just sitt centrum som
en viktig del i stadens dragningskraft i regionen, och som profilskapare
för staden, synpunkter som inte framkom i de tre andra städerna. Man
framhåller i de två städerna också mycket tydligt sin stadskärna i bro-
schyrer och annat skriftligt material.

I både Östersund och Kristianstad framkom också vid intervjuerna
att man mycket medvetet arbetat för att behålla handeln inom stadens
centrala delar, och att man försökt undvika skapandet av externa köp-
centra i stadens utkanter. I Östersund saknas i stort sett denna
företeelse. I dessa två städer är centrumkärnans andel av sällanköpshan-
deln i kommunen ovanligt hög (Handeln i Sverige 1997). Detta skall
jämföras med de tre andra städerna, då tydligast i Örebro och Gävle,
som har en omfattande handel i externa köpcentrum. I Örebro fram-
höll man mycket tydligt det stora värdet man såg i att ha köpcentrumet
Marieberg, då inte enbart för de direkta effekterna på ekonomi och sys-
selsättning, utan även för funktionen som en mycket effektiv turist-
magnet. Man framhöll att Marieberg inneburit att Örebros influens-
område inom handeln vidgats högst väsentligt, med ett stort inslag från
bl.a. Västmanland, Västergötland och Värmland. Även i Gävle och
Karlstad framkom synpunkter på att deras externa köpcentrum har en
dragningskraft över ett stort område, om än inte i lika hög grad som i
Örebro.

Föreliggande arbete är inte rätt forum för att föra en diskussion om
vad som är rätt och fel i frågan om var handeln skall lokaliseras, men jag
kan konstatera att stadscentrums karaktär och dess funktion för han-
deln skiljer sig väsentligt åt för de tre större städerna jämfört med de två
mindre. Min slutsats är att stadens centrum, funktionellt och utseen-
demässigt, verkar vara viktigt, oavsett om man tycker att förhållandena
för tillfället är bra eller mindre bra. De många tankarna och kommen-
tarerna i intervjuerna kring frågan tyder på detta. En annan slutsats är
att handeln tillmäts stor betydelse för de medelstora städerna. Det anser
jag tydligt kommer fram genom de utförliga diskussioner närings-
grenen bestods med. Detta styrks därutöver av ett genomsnittligt högt
handelsindex för medelstora städer (Handeln i Sverige 1997).

Företagaranda eller bruksanda

Vid intervjuerna framkom olikheter mellan städerna i inställningen till
direkta regionalpolitiska stöd: de är av ringa betydelse respektive de är
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av stor betydelse. Detta knyter an till företagaranda eller bruksanda.
Kommer det vid intervjuerna fram något som kan tyda på att det finns
en bruksanda i de olika städerna, av vedertagen form (se ex. Bergdahl,
Isacson & Mellander 1997) eller av nyare form? Som en ny form av
bruksandan ser jag en stor förlitan på att staten löser stadens problem,
kopplad till en svag initiativförmåga att själv lösa problemen. Eller skall
man istället tala om en ”företagaranda” i staden?

Sammantaget förefaller det som om den gamla bruksandan inte
finns som fenomen i städerna, eller är rudimentär, medan det inte är
fritt från en förlitan på staten i rollen som brukspatron. Jag har uppfat-
tat en stor skillnad i företagaranda mellan städerna, dels i inställningen,
dels i hur långt man kommit på vägen till en sådan anda. I Östersund
och Gävle verkar inställningen vara helt olika till nyföretagandet, en
starkt positiv inställning kontra en misstänksamhet. Industritraditio-
nen, svag respektive stark, sågs i båda städerna som en förklaringsfaktor.
Det kom i intervjuerna fram att incitament till nyföretagande har starka
kopplingar till de nedläggningar av statlig verksamhet som staden råkat
ut för, samtidigt som graden av nyföretagande hänger samman med hur
lång tid som gått sedan större förändringar skett. Ett antal av de in-
tervjuade har pekat på sådana samband. Större nedläggningar i privata
verksamheter kan förmodas ha liknande effekter. Men genom att den
statliga verksamheten är så tydlig i den här typen av städer tycks pro-
blemen fokuseras på den statliga sektorn. Ser man ett ökande nyföreta-
gande som positivt, så skulle också en minskad statlig närvaro i de
medelstora städerna vara positiv, men då sett på lång sikt. En påtagligt
positiv inställning till ett ökande nyföretagande är synlig i intervjuerna,
och man arbetar i städerna mycket aktivt för att öka den andelen i
näringslivet. Men samtidigt arbetar man mycket aktivt för att bibehålla
statlig verksamhet. Ligger det i detta en strid mellan kortsiktiga syssel-
sättningsintressen och långsiktiga utvecklingsintressen?

Anpassningsvilja

”Städers utvecklingspotential bestäms av deras förmåga att anpassa sig
till de nya livsformer som växer fram i samspel med den ekonomiska
utvecklingen.” (sou 1990:32 sid. 37). Ingen av de intervjuade har direkt
uttryckt sig i termer av förmåga eller vilja till att anpassa sig till förän-
dringar, men väl indirekt som jag ser det. I exempelvis Örebro upplever
man staden som stark genom att man lyckats anpassa näringslivet från
ett industriberoende till ett mer diversifierat. I de flesta intervjuerna i
de olika städerna finns tankegångar om hur man skall eller vill anpassa
stadens näringsliv till stora trender i samhället.

Det har i intervjuerna även kommit fram många kommentarer som
leder åt andra hållet, åt en tydlig vilja att hålla i vad man har. Jag har ti-
digare kommenterat detta som en kollision mellan kortsiktiga
sysselsättningsintressen och långsiktiga utvecklingsintressen. Typexem-
pel är de mycket kraftiga agerandena i olika former mot nedläggningar
av regementen, vilket berörts i samband med regionalpolitiken. Dessa
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ageranden kan jämföras med många kommentarer i intervjuerna om
vad som i efterhand kommit ut av regementsnedläggningen. Man har
allmänt haft åsikten att det uppstått en mängd positiva saker i staden
efter några år, ofta med en grund i att regementet lämnat efter sig at-
traktiva lokaler och mark. Till detta kan också läggas att nedläggningen
ofta uppfattats som ett incitament till en ändring av mentaliteten i sta-
den vad det gäller att starta företag. Flera av de intervjuade har uttryck-
ligen gjort den kopplingen, och då sett förändringen som positiv.

Vad som tagits upp här är bara ett exempel. Jag vill med det visa på
tanken att det långsiktigt kan uppstå problem om man är allt för ener-
gisk, och för lyckosam, med att få behålla sysselsättningar som är på
fallrepet, inom såväl offentlig verksamhet som privat. Det inledande ci-
tatet, om att städers utvecklingspotential bestäms av förmågan till an-
passning, är mycket övergripande till sin natur, men innebörden är
högst realistisk även nedflyttad till en nivå för mer specifika händelser i
enskilda städer. Jag vill även koppla tankegången om anpassningsvilja
till större trender i samhället. Stretar man i städerna emot länge och
ihärdigt kan det innebära att man hamnar på efterkälken i anpassnin-
gen till nya förutsättningar. En vilja i städerna till att anpassa sig till
förändringar och nya förutsättningar uppfattar jag som väsentlig för en
positiv utveckling.

Platskänsla

En aspekt som har anknytning till den ”anda” som finns i de olika
städerna, är om det finns en platskänsla i staden. Finns en spridd
känsla för eller en identitet med sin stad kan den ses som en styrkefak-
tor. En del resonemang man fört i intervjuerna kan ses ha kopplingar
till tankar om en känsla för staden, eller ibland regionen.

I Östersund och Kristianstad uppfattade jag en tydlig känsla kopp-
lad till staden, som kan översättas i ”Vi östersundare” och ”Vi kristian-
stadsbor”, då starkast i Östersund. Där fanns i flera fall ett ganska in-
gående resonemang kring en känsla för staden, ofta sammanhängande
med själva centrumkärnan, dess utformning och funktion. Flera talade
också om att det är mycket vanligt att östersundaren återkommer och
bosätter sig i sin stad efter studier och arbete på annat håll. Det fram-
kom också en tydlig förmåga till mobilisering av krafter i Östersund i
motgångstider, exempelvis inför nedläggningshotet för stadens två rege-
menten och flyttningen av häktet från staden. Även i Kristianstad prat-
ade man med känsla om sin stadskärna, och om viljan, om än en sva-
gare förmåga, till mobilisering för staden i motgångstider. En väsentlig
skillnad mellan Östersund och Kristianstad var att man i intervjuerna i
Östersund återkommande talade om att vara ”jämte”, det speciella med
jämtlänningen, på gott och ont. Ett motsvarande resonemang i det
skånska Kristianstad fanns inte i intervjuerna.

I Örebro var man extremt medveten om ”regionen Örebro”, och
man betonade kraftigt det stora värdet som fanns i att ha en stor ge-
mensam arbetsmarknad med många utvecklade nätverk. Något uttalat
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”Vi örebroare”, syftande på staden Örebro, kom inte fram i in-
tervjuerna. En ”regionmedvetenhet”, kopplad till samverkan inom
näringsliv och sysselsättning, kanske man kan tala om här, vilket dock
inte är samma sak som en regional identitet. Länet sågs allmänt som
något mycket splittrat, svårt att hålla samman.

I Karlstad och Gävle diskuterades inte speciellt någon platskänsla el-
ler platsidentitet, inte heller såg man i Gävle begreppet ”gävleborgare”
som innebärande en speciell identitet. Man såg i stället länet som ett
antal skilda delar, jämförbart med Örebro. Däremot sågs i Karlstad be-
greppet ”värmlänning” som något givet sammanhållande, och man
gjorde även en direkt jämförelse av värmlandskänslan med jämtlännin-
gens starka känsla för sitt Jämtland. Jag uppfattar landskapsidentiteten
som starkare än länsidentiteten, vilken närmast förefaller vara obefintlig
när länsgränserna inte stämmer med landskapsgränserna, som för Öre-
bro och Gävle.

Summerat tyckte jag mig märka en uttalad platskänsla i de två min-
sta av de fem städerna, då tydligt kopplad till stadskärnans funktioner
och utformning, samt även en vilja till intern mobilisering av krafter
vid hot utifrån. Detta framkom inte i övriga tre städer. I den största sta-
den, Örebro, syntes en mycket uttalad ”regionmedvetenhet”, då kopp-
lad till praktisk samverkan. Län som inte sammanfaller med landskap
upplevs som mycket splittrade, innebärande samverkansproblem.

De drag som allra tydligast kommit fram i intervjuerna är betonin-
gen av stadens historiskt långvariga regionala roll, som centrum för
såväl handel och tjänster som för administration och beslutsfattande i
både privat och offentlig sektor, samt den ställning staden så länge haft
som den naturliga och självklara motorn och centralpunkten för regio-
nens utveckling.
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Reflektioner i ett framåtblickande perspektiv

Det finns stora skillnader mellan de fem städerna vad gäller de
intervjuades syn på utvecklingen framöver. Delar av skillnader i synen
kanske kan förklaras av olika styrka bland de intervjuade i rollen som
”opinionsbildare för en positiv framtidssyn”, en roll som en del av de
intervjuade kan förväntas ha på sig. Huvudintrycket är dock att man
försökt visa en objektiv saklighet i sin analys av framtidsutsikterna, och
då belyst både positiva och negativa faktorer.

Städernas befolknings- och näringslivsutveckling

I föreliggande arbete ses befolkningstillväxt som en positiv utveckling.
Intervjuerna i de fem städerna har visat på starka kopplingar mellan
positiv befolkningsutveckling och positiv näringslivsutveckling. Detta
kan ses som en självklarhet, vilket även är huvudintrycket från
intervjuerna, gemensamt för alla fem städerna. Här kan dock påpekas
att man i Kristianstad har som ett av målen i sitt näringslivsprogram
att kraftigt öka arbetspendlingen ut från staden. Detta motsäger själv-
klarheten i sambandet mellan befolknings- och näringslivstillväxt.
Liknande strategier som Kristianstads kan förmodligen också finnas på
andra håll, kanske främst i småstäder och mindre orter. För de fem
medelstora städerna har jag dock uppfattat att man som övergripande
drag, med karaktär av självklarhet, ser ett positivt samband mellan
befolkningstillväxt och näringslivstillväxt.

När jag ser på de intervjuades bild av Örebro framöver blir det över-
gripande intrycket en optimism, utan alltför mörka orosmoln. Visserli-
gen ser merparten av de intervjuade med viss oro på den offentliga sek-
torns tyngd inom näringslivet, en sektor som man inte uppfattar som
expansiv. Men flera har tydligt framhållit att Örebro är en stor stad, och
genom stadens storlek blir inte effekten av en specifik sysselsättnings-
förändring, minskning eller tillskott, så tydlig som i mindre städer.
Därutöver har man sin mycket stora tillit till en fortsatt framgång för
Örebro inom handel och logistik, som bygger på de komparativa förde-
lar som stadens läge innebär. Här har man pekat på två viktiga faktorer.
Den ena är de naturgivna geografiska förutsättningarna, med sjöarna
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, som styr de stora stråken av
olika typer av transportleder till Örebro. Detta har bidragit till en
mycket god transportinfrastruktur. Den andra viktiga faktorn är att
Örebro ligger i anslutning till en mycket folkrik del av Sverige, vilket
innebär ett gott underlag för såväl handel som varuhantering i övrigt.
Flera av de intervjuade har dock tagit upp osäkerheten över hur nya ad-
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ministrativa regionbildningar kan utfalla, där Örebros läge i utkanten
av Mälarregionen ses som mindre bra.

Man betonar i Örebro mycket tydligt den självklara ledande roll som
staden har och framgent kommer att ha för utvecklingen i sin väl sa-
marbetande närregion. Den uttalade viljan till samarbete i nätverk i re-
gionen, samt betoningen av att Örebro med grannkommuner är en
enda enhet, har jag uppfattat att man ser som en tredje viktig faktor för
en positiv framtidsutveckling för Örebro. I Örebro uppvisar man en
stark tro på en förstärkt position sett i ett nationellt perspektiv, och man
menar att det är städer av Örebros storlek som kommer att ha en positiv
utveckling, med ett ökat serviceutbud för ett större omland. Ett kvar-
stående intryck från intervjuerna är att man för framtiden har siktet in-
ställt på att Örebro med sin närregion skall räknas in bland de svenska
storstadsområdena.

I Gävle ser man inte alls lika optimistiskt på framtiden som i Öre-
bro. Här, liksom i Örebro, tar man upp den offentliga sektorn och sta-
dens läge när man analyserar framtidsutsikterna, mer i förbigående
berörs det regionala samarbetet, då inte alltid i positiva tongångar.
Verksamheten i den offentliga sektorn har stor tyngd också i Gävle,
men i motsats till Örebro ser man inte alls lika ljust på möjligheterna att
kompensera bortfall i den sektorn med tillskott i annan verksamhet.
Exempelvis förväntas den tunga industrin, som man framhållit som en
viktig del i Gävles näringsliv, ge fortsatt stabilitet, men man tror dock
inte att den ger någon tillväxt i sysselsättning. Detta kan jämföras med
synen i Örebro på en förväntad fortsatt kraftig ökning inom sin
”paradgren” handel och logistik. Gävles läge nära Uppsala-/Stockholm-
sregionen ses ge vissa fördelar genom dagpendlingsavstånd, men också
tydliga nackdelar. Utöver att Gävle kan komma att fungera som
bostadsort men inte som arbetsplatsort för allt fler genom allt kortare
restider, förväntas centraliseringstendenser fortsätta i både privat och
offentlig sektor, med negativa följder för Gävle. Staden upplevs inte ha
ett tillräckligt stort ”eget” omland som man dominerar. Diskussioner
om allt större regioner i Sverige i många olika sammanhang befaras
medföra att Gävle, sett på sikt, råkar ut för förluster av många regionala
funktioner. Ett kvarstående intryck från intervjuerna i Gävle är att det
finns en oro för att Gävle i en framtid i många avseenden får försvagade
regionala funktioner, och en försvagad ställning som givet regionalt
centrum i en region som staden idag dominerar. Men man poängterar
dock att Gävle har en styrka i sin storlek.

Vid intervjuerna i Karlstad, liksom i Örebro och Gävle, tar man
främst upp stadens läge samt profilerande delar av näringslivet när
framtidsutsikterna analyseras. Inställningen är något kluven till hur sta-
dens läge kan komma att påverka utvecklingen. Man påpekar att Karl-
stads ställning i sin närregion och i sitt län idag är ohotad och bland de
starkaste i landet, i likhet med Östersund. Men länet som helhet
förväntas inte ha någon stark utveckling, och de perifera delarna får
släppa till folk, i huvudsak till Karlstad med grannkommuner. Tunnas
Värmland ut och trenden fortsätter med allt större regioner i privata
och offentliga organisationer kan Karlstads nu starka ställning som re-
gionalt administrativt centrum hotas. Genom Karlstads läge befarar
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man att många funktioner kan komma att sugas in i en förstorad Öre-
broregion, och tillskott till Karlstad från andra angränsande regioner
kan knappast förväntas i nämnvärd utsträckning.

Man har i Karlstad höga förväntningar på utvecklingen inom sådana
delar av tjänstesektorn som ses som allmänt expansiva, exempelvis
inom it-området, där Karlstad idag är starkt och förväntas stärka sin
ställning ytterligare i ett jämförande perspektiv, bl.a. med hjälp av hög-
skolan. Dessutom ser man skogsteknologin som ett givet utvecklings-
område, där det finns ett unikt spetskunnande i Karlstad. Visserligen
har Karlstad en stor tyngd inom den offentliga sektorn, men det finns
en optimism om att kunna kompensera förluster där med verksamheter
inom andra områden.

Man är klar över att Karlstad och länet behöver söka sig samarbets-
partners, men ser problem med detta. Olika delar av länet drar åt olika
håll, och det finns en mycket stor tvekan till att mer formellt knyta sig
till endera en västsvensk region eller en region som inkluderar Örebro.
Karlstad kommer i båda fallen att hamna på undantag, med risk att bli
”uppätet” som regioncentrum anser man. Det finns starka krafter som
propagerar för att man i stället skall söka samarbete i ett brett fält med
det expansiva Osloområdet och med norska gränslän. Man anser att
Karlstad därigenom på sikt skulle kunna bibehålla en större
självständighet än om man går in i en ny formell regionbildning na-
tionellt. Ett sammantaget intryck från Karlstad är att man ser åtskilliga
problem framför sig, ofta med en grund i stadens geografiska läge och
en svag utveckling i regionen. Man ser dock en styrka i högskolan och i
att det privata näringslivet är modernt med goda utvecklingsmöj-
ligheter. Detta förväntas på sikt ge en förbättrad befolkningstillväxt.

Samtliga intervjuade i Östersund har visat en stor oro för utvecklin-
gen framöver inom den offentliga sektorn i Östersund, speciellt för den
statliga delen. Alltifrån stadens grundande har beroendet av staten varit
jämförelsevis starkt, medan man påpekat att näringslivet i övrigt, spe-
ciellt inom tillverkningsindustrin, varit jämförelsevis svagt. Man har
uppvisat en stor misstro till att i framtiden ha det stöd i statens agerande
som man ser som nödvändigt. Utvecklingen under senare år har i stället
pekat åt rakt motsatt håll, och man upplever att staten kommer att
överge Östersund och Norrlands inland.

Som en annan viktig komponent i den ganska mörka bilden ser man
Östersunds läge i en mycket svag, stagnerande eller tillbakagående re-
gion. Visserligen har Östersund en unikt stark och ohotad ställning i
denna region, men regionen upplevs dock för svag för att vara ett kraft-
fullt stöd för Östersund. Ett hopp sätter man till samarbete med Norge,
Tröndelag inklusive folkrika och expansiva Trondheim, samt till en
ökande turism i regionen. Östersund får sin del av turismens kaka,
genom att vara det regionala centrumet med en omfattande handel i en
kompakt och vacker stadskärna som i ovanligt hög grad sjuder av liv
och drar till sig folk. Det finns paralleller mellan Östersund och Karl-
stad: båda har en stark ställning i en egen region, som dock är svag, i
båda finns en tilltro till samarbete med expansiva områden på andra
sidan riksgränsen. I Östersund har man dock inte samma förlitan som i
Karlstad, till att av egen kraft kunna bemästra kommande problem.
27



Det kvarstår ett intryck från intervjuerna av en stark oro för att Öster-
sund hamnar i en befolkningsmässig tillbakagång, och det finns ett tyd-
ligt ifrågasättande av Östersunds fortsatta ställning som regionalt cen-
trum i ett riksperspektiv, då främst på grund av statens agerande. Att
funktionen som centrum för regionen kommer att leva kvar, det är man
övertygad om.

Kristianstad och Östersund uppvisar paralleller, dels genom sitt
”från födseln” starka beroende av staten, dels genom att man inte tror
på ett fortsatt starkt stöd från den. Båda städerna har en tillgång i en
vacker och intensiv stadskärna, där man mycket medvetet behållit ett
stort butiksutbud kvar i kärnan. Kristianstad har drabbats hårdare än
Östersund av förändringar i statlig verksamhet, men i Kristianstad visar
man inte pessimism över sitt geografiska läge på samma sätt som man
gör i Östersund. Det framkommer i Kristianstad också en större tilltro
till att av egen kraft kunna påverka utvecklingen, även om man tror att
det kommer att ta många år för en nödvändig mental förändring, från
offentlig till privat verksamhet i näringslivet. Det finns i intervjuerna en
mycket tydlig oro för ställningen som regionalt centrum, som ses hotad
bl.a. av statens tydliga satsning på Malmö kombinerad med att Kris-
tianstad inte längre är residensstad. Men det finns en tilltro till att Kris-
tianstad även i framtiden har uppgifter att fylla, bl.a. som centrum för
handel i regionen, och som nod och länk för växande kontakter med
länder i Östeuropa. Även om man i Kristianstad har sett en påtaglig
negativ trend, och ser det som svårt att fortsatt hävda sin position i ett
nationellt perspektiv, skall man dock inte förglömma att förlusten av
residensstadsfunktioner i viss mån kompenseras av att en hel del av det
nya regionförbundets verksamheter hamnar i staden, bl.a. lednings-
kansliet. Dessutom ligger Kristianstad i en betydligt mer expansiv re-
gion än vad Östersund gör. Som jag har uppfattat det finns det en stark
medvetenhet om att Kristianstad som medelstor stad kommer att ha en
annan roll än tidigare, med problem på vägen till den nya rollen. Men
tack vare ett geografiskt läge i en tillväxtregion ser man i Kristianstad
problemen som mindre än vad jag uppfattade att man gör i Östersund.

Sammanfattat för de fem städerna är den bild av utvecklingen
framöver, som jag uppfattat den vid intervjuerna, i sina huvuddrag
¿ för Örebro ljus, med en förstärkt regional position i en tillväxtregion,
¿ för Gävle ganska mörk, med en försvagad regional position och en

svag befolkningsutveckling,
¿ för Karlstad på sikt ganska ljus, med bibehållen styrka i sin region,

om än en svag region, med en viss befolkningstillväxt, dock i stor
utsträckning på regionens bekostnad,

¿ för Östersund mörk, med risk för förlorad position som regionalt
centrum i ett riksperspektiv, och en tillbakagång i befolkning,

¿ för Kristianstad ganska mörk men på sikt ljusare, med en förändrad
regional roll.

Huvudfaktorerna bakom bilden ser jag vara
¿ för Örebro det geografiska läget med goda naturgivna förutsättnin-

gar i en befolkningstät region, samt stadens storlek som innebär
bredd med låg sårbarhet och en konkurrenskraft för den regionala
rollen,
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¿ för Gävle det geografiska läget nära storstäder som innebär en försva-
gad regional position, samt beroendet av den offentliga sektorn som
innebär en svag tillväxt,

¿ för Karlstad är huvudfaktorerna otydliga, men geografiskt läge,
regionförändringar och regionala samarbeten samt utvecklingen
inom tjänstesektorn förväntas påverka,

¿ för Östersund det geografiska läget i en mycket svag region, samt det
stora beroendet av den offentliga sektorn, som innebär en svag utveck-
ling,

¿ för Kristianstad det stora beroendet av den offentliga sektorn, som
innebär en svag utveckling, samt det geografiska läget i en tillväxtre-
gion som innebär utvecklingsmöjligheter.

Kraftigt kondenserat framstår som faktorer som starkt styr de
medelstora städernas befolknings- och näringslivsutveckling: stadens
befolkningsstorlek; stadens läge dels vad det avser förhållandet till an-
dra konkurrerande centra, dels vad det avser regional befolkningstäthet
och utveckling; den regionala rollen; näringslivstraditionen i kombina-
tion med statens agerande.

Städerna i ortssystemet

Städernas roll i ortssystemet ges av deras funktioner och positionen av
befolkningsstorleken.

I många intervjuer har resonemang förts kring regionala funktioners
vikt för de medelstora städerna. Kan förändringar av regioner och re-
gionala funktioner, som man förväntar sig i växande omfattning, vara
en strukturomvandlare, som innebär förändringar på ortssystemet i det
skikt där de medelstora städerna nu ligger? Med tanke på att de region-
ala funktionerna så tydligt framstått som väsentliga för den här gruppen
av städer, och med tanke på den kraft och den emfas man i intervjuerna
lagt på betydelsen av förändringar här, skulle man kunna hävda en
sådan åsikt. Den debatt som förs, och de omvandlingar som gjorts, om
förändringar i länsindelningar till ett fåtal storlän i landet, kan komma
att innebära att några medelstora städer hamnar i storstadskategorin,
medan andra med en väsentlig begränsning av regional styrka får en
förändrad roll och vandrar nedåt i ortssystemet. De stora skillnaderna i
befolkningstillväxt som framkommit förstärker intrycket. I detta arbete
är dock tidsperspektivet mycket kort, alltför kort för att våga dra slut-
satser från. Men att föra fram och som här reflektera kring frågan om
regionala funktioners betydelse för om en medelstor stad skall ha kvar
sin roll och finnas kvar på sin plats i ortssystemet, är berättigat.

Tappar en del medelstora städer märkbart i servicegrad, och därmed
också i attraktionskraft, vilket man så starkt kopplat ihop i ett antal in-
tervjuer, ser jag det som en risk att de kan tappa sin plats i ortshierarkin.
Jag har uppfattat det som att fortsatta förändringar av regionala indel-
ningar, i både privat och offentlig sektor, men kanske främst inom
statlig förvaltning på grund av det tydliga symbolvärdet, bör ses som en
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inte obetydlig kraft som förändrare i det svenska ortssystemet, då främst
vad det avser den nivå, eller de nivåer i hierarkin där de medelstora
städerna återfinns. Men man skall inte heller glömma bort uttunningar
i service på den lokala nivån, ofta med grund i primär- eller landstings-
kommunala beslut. Det är samma typ av kraft, men effekterna kommer
fram längre ned i ortssystemet. Denna kraft har verkat under en längre
tid på den lokala nivån, med en lägre servicegrad på många orter som
följd. Man varnar för att en uppflyttning av detta till den regionala
nivån, som i så hög grad representeras av de medelstora städerna, nu
kan stå för dörren.

Man har i intervjuerna påpekat att den egna staden har haft och har
en tillväxt, men den sker på bekostnad av regionens mindre orter.
Många har oroats av att det sker en utarmning i regionen orsakad av
den egna stadens dragningskraft. Detta har berörts mest tydligt i Karl-
stad och Östersund, städer som båda har en mycket dominerande
ställning i regionen. Flera av de intervjuade har också spontant dis-
kuterat kring vad de uppfattat som en tydlig trend under ett antal år av
en successiv upptrappning i ortshierarkin av olika problem, bl.a. uttun-
ning av service samt problem med tillväxt i befolkningstal. De menar
att det som tidigare var ett glesbygds- och småortsproblem har senare
blivit ett småstadsproblem, för att nu ha börjat ge sig till känna i grup-
pen av medelstora städer. Man ser framför sig en tilltagande polariser-
ing, där de större städerna i gruppen medelstora städer kommer att bli
ännu större och starkare, medan gruppens mindre städer, eller städer i
ogynnsamma lägen, halkar efter mer och mer. En kommentar från
Gävle kan ges som exempel: ”Förut fanns det en hygglig automatik i
den medelstora stadens utveckling, även om Gävle haft sina problem.
Vi hankade och gick och ökade med några hundra personer, inte stort
och dramatiskt och kanske långsammare än andra jämförbara städer.
Men i det stora hela var det en ganska stadig tillväxt, det har faktiskt
varit det och kommer nog att vara så framöver. Men jag tror att bilden
kommer att bli mer splittrad, som den har varit för de mindre städerna.
Nu har man skalat upp det här ett snäpp, och en del kanske inte kom-
mer att tåla de här smällarna som det handlar om, och andra kommer
att bli vinnare.”

De stora skillnaderna i befolkningstillväxt bland medelstora städer
förstärker det intryck av en möjlig polarisering i gruppen medelstora
städer som förmedlats vid intervjuerna. Till detta kan läggas den tydliga
trend som påpekats, om en uppflyttning i ortshierarkin av problem
som tidigare förknippades med glesbygd och småorter, senare
småstäder. I spåren kan följa en uppsplittring eller en skiktning av grup-
pen medelstora städer och en förändrad rangposition i ortssystemet för
enskilda städer, uppåt respektive nedåt.

Ett gemensamt drag i de fem städerna är att man ser sig som en
viktig regional aktör, med en huvudroll i den regionala ekonomin. Jag
har uppfattat att man ser den rollen som mycket viktig, som själviden-
tifikation och även som ett stöd för sin utveckling. Det framträder däre-
mot skillnader mellan städerna i hur man ser på sin framtida plats i ett
internationellt sammanhang. Var har man sin huvudroll respektive
komplementroll, på den internationella arenan eller den regionala? Det
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syns ett stort beroende av den regionala rollen för Östersund och Karl-
stad, kanske även Kristianstad. Det förefaller som om Östersund och
Karlstad har sin tillit och sin lojalitet i den regionala rollen, mer än i den
internationella. Visserligen talar man i bägge städerna om utökade kon-
takter med grannar i Norge, men de kontakterna har en regional prägel.
För Kristianstad måste man ställa öststatsambitionerna i relation till
vad man tappar i sin regionala roll till Malmö.

För Örebros del förefaller det som om man på sikt vill få sin hu-
vudroll internationellt, med ett komplement i den regionala rollen. I
detta finns likheter med storstadskategorin. De andra städerna
poängterar sin regionala roll, men förefaller inse att den rollen ensam
inte har en så stark utvecklingspotential, utan man måste som komple-
ment spela på en större arena. Genom olikheten för var man ser sig ha
huvudroll respektive komplementroll framträder möjliga kommande
nivåförändringar i ortssystemet.

Skillnaderna i utvecklingens takt och riktning, samt inte minst i de
intentioner man har i städerna för utvecklingens inriktning, kan in-
nebära en förändrad roll i ortssystemet. Örebro kan få en förstärkt re-
gional roll i en vidgad region, eller en roll som mer liknar storstädernas,
medan Östersunds och Kristianstads regionala roll kan komma att be-
gränsas till en subregional. Gävle och Karlstad kan i stort komma att
behålla sina roller.

Ortshierarkin, med sin hittillsvarande tredelning, tolkad som tre ol-
ika funktionella nivåer, nationell, regional och lokal nivå (Bylund 1992;
Bäcklund 1994), kan komma att förändras. De medelstora städerna har
utgjort mellannivån. Ett intryck från intervjuerna är att den nivån kan
komma att splittras upp i flera nivåer, med några städer i en förstärkt re-
gional roll, andra i en försvagad, innebärande skillnader i befolknings-
utveckling. Därav följer för många av de enskilda medelstora städerna
att positionen, deras rang, i ortssystemet kommer att förändras.

Gruppen medelstora städer kan alltså komma att splittras upp i ett
A-lag och ett B-lag, och en påbörjad regional omstrukturering av det
hittills mångkärniga Sverige förefaller att förstärkas.
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