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Förord

Botniaakademin bildades i augusti 1991 och verkar för Botniaregionens
utveckling genom att sprida kunskap och information och genom att
främja debatt och ideutbyte. Med Botniaregionen avser vi Norrbottens
och Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Akademins verk-
samhet och intresseområden gäller forskning, utbildning, kultur,
näringspolitik och infrastruktur.

Botniaakademin utgörs idag av 20 personer. De flesta är akademiker
och intellektuella, några har anknytning till näringslivet, och vi kom-
mer från hela regionen. Vi deltar i akademin på ideell grund och som
individer. Vi utgör en akademi såtillvida som vi bedriver ett självstän-
digt idéutbyte, utan mandat från någon.

Botniaakademin vill stimulera till en debatt om utvecklingen i Bot-
niaregionens vidsträckta område från Treriksröset i norr till Skulesko-
gen i söder. För att skapa ett forum för en bred dialog mellan olika
grupper och samhällsintressen i regionen anordnar Botniaakademin
seminarier, ger ut skrifter och arbetar aktivt med ett brett opinionsbild-
ningsarbete. Tidigare har akademin gett ut Botniaregionen: Modernise-
ring och livskvalitet i en nordeuropeisk region (1992), Botniainitiativet –
ett handlingsprogram för Botniaregionen (1993), Botnia – en nordsvensk
region (1994). Vidare har under 1996 och 1997 seminarier anordnats för
olika målgrupper med syfte att föra en dialog om regionens utveck-
lingsmöjligheter efter Sveriges inträde i den Europeiska Unionen.

Under 1998 beslöt Botniaakademin att genomföra en bred frågeun-
dersökning hos Botniaregionens beslutsfattare. Ledande politiker och
företagsledare, verkschefer samt personer i universitetsledningar, han-
delskammare, medier etc. har svarat på ett antal frågor som rör regio-
nens framtida utveckling. Det är nu undersökningens utfall som publi-
ceras i skriftform.

Både undersökningen och den nu framlagda rapporten har genom-
förts med stöd från Kempestiftelserna.

Professor Lennart Elfgren
Ordförande i Botniaakademin
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Introduktion

I den amerikanska filmkomedin Home Alone skildras ett hem där för-
äldrarna reser bort och råkar lämna ett av sina barn hemma. Under
frånvaron lär sig sonen att hantera alla de utmaningar och hot som
finns i omgivningen, därtill att ta vara på sig själv. Det är inte utan svå-
righeter, men det går. Och att upptäcka att det går är en omvälvande,
och till slut positiv, upplevelse – för alla parter.

En liknande situation kan norrländska företrädare uppleva när den
nationella centralmakten förändrar sin regionpolitik och i praktiken
lämnar sitt traditionella ansvar för periferin. Innebörden är att de tidi-
gare av statsmakterna så beroende regionerna i högre grad själva måste
ta vara på sina intressen och möjligheter. Förhoppningsvis kan också
utmaningen befordra regionalt självförtroende och nya inomregionala
allianser mellan offentliga och privata aktörer. I motsats till i filmens
värld är det dock i den regionala verkligheten inte självklart att ”föräld-
rarna” återvänder...

Att vara ”ensam hemma” första gången är en ny erfarenhet. Från
det ögonblicket är – för att travestera Mark Twain – framtiden inte vad
den har varit. Eller översatt till den svenska politiska och geografiska
verkligheten: ett nytt förhållande mellan central makt och regioner hål-
ler på att ta form.

Hur detta nya förhållande kommer att se ut vet vi inte, det är i var-
dande. Vad vi emellertid sedan en tid tydligt kan se är att regionalise-
ring är en framträdande utvecklingslinje inte bara i Sverige utan över-
lag i de europeiska staternas omvandling. Regionalisering innebär stat-
lig överföring av olika funktioner och självständighet till en nivå belä-
gen någonstans mellan den nationella och den lokala. Syftet är inte
enbart att öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen utan även
att skapa offentliga aktörer som kan ta ett regionalt utvecklingsansvar.
För Sverige utgör regionaliseringen ett påtagligt formativt moment för
statsförvaltningen eftersom den historiska traditionen är att kombinera
en stark centralmakt och utvecklad lokal självstyrelse med svaga regio-
ner. Skeendet har samtidigt intressanta samband med såväl den euro-
peiska integrationen som med näringslivets omvandling. I Sverige ytt-
rar sig regionaliseringen på kort sikt som en försöksverksamhet med
skilda modeller i några län (Skåne, Västra Götaland, Gotland) samt
bl.a. en bredare inbjudan till tecknande av s.k. regionala tillväxtavtal
med regeringen.

I denna uppsats görs en tvärsnittsstudie av synen på regional
utveckling hos vad som skulle kunna uppfattas som den norrländska
samhällseliten. Huruvida det är rimligt att tala om en ”elit” – alltså i
olika avseenden ledande grupper i samhället – i en periferi, och vad
som kan avses med en elit, återkommer vi till nedan.
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Uppdragsgivare är Botniaakademin1 och den geografiska avgräns-
ningen av studien överensstämmer med vad som brukar betecknas som
”Botniaregionen”, dvs. Örnsköldsviks kommun samt länen Västerbot-
ten och Norrbotten.

Regionbyggande

Begreppet ”region” har ägnats mycken forskarmöda och det finns en
stor uppsättning definitioner. Detta framställs ibland som en speciell
svaghet i regionala reformprocessen. Det kan därför vara viktigt att
framhålla att många generella samhällsvetenskapliga begrepp av detta
slag är behäftade med samma vaghet eller mångtydighet, inte minst
begreppet ”nation”.2

Administrativa regioner är skapelser av staten och det har därför
från tid till annan funnits en maktkamp på det nationella planet om
införandet av nya regionala indelningar och kompetenser. När interna
krafter börjar uppfatta en ny regionkonstruktion, som överskrider de
existerande administrativa gränserna, som ett överlägset politiskt
instrument för samhörighet och regional utveckling, uppkommer en
regional maktkamp. Ofta uppfattas den gällande indelningen därvid
som bekymmersam ur identitetssynpunkt (gränserna avspeglar inte
kulturella gränser), ur funktionell synpunkt (gränserna utgör hinder
för näringslivets utveckling) eller ur administrativ synpunkt (gränserna
försvårar effektiv politisk problemlösning).

Regionaliseringen har också europeisk klangbotten och den över-
ensstämmer väl med idéerna bakom den s.k. subsidiaritetsprincipen.
Den regionala problematiken är emellertid vittskiftande i Europa vil-
ket försvårar jämförelser, och varje standardiserat och något så när pre-
cist regionbegrepp riskerar att bli skevt i den enskilda tillämpningen.
Om förebilden exempelvis hämtas från de storskaliga och vida mer
befolkningstäta tyska eller spanska systemen kan Sverige som helhet
betraktas som en nordisk region, vilket knappast torde kännas stimule-
rande för de regionala aktörerna i Sverige och inte heller underlättar
förståelsen av vad som pågår i den europeiska omvandlingen.

Det perspektiv som här anläggs innebär att en region är ett geogra-
fiskt område med viss politisk självständighet. Närmare bestämt är
regionen den största politisk-geografiska enheten under den nationella
eller rättare: statliga nivån. Regionen befinner sig således någonstans
mellan det suveräna territoriet och det lokala territoriet. Regionalise-
ring kan förstås som en statlig politik där statsmakterna medvetet kon-

1. Botniaakademin är en obunden och ideell sammanslutning av enskilda personer
med förankring i näringsliv, vetenskap, politik och kultur i den s.k. Botniaregio-
nen (Örnsköldsvik, Västerbotten och Norrbotten). Dess syfte är att genom in-
formation och opinionsbildning främja en hållbar utveckling av regionen. Ut-
veckling är ett vitt begrepp som gäller såväl ekonomisk tillväxt och nya jobb som
miljö, kultur och välfärd. En viktig profilfråga har varit Botniabanan.

2. Se t.ex. forskningsöversikten i Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Östergård,
Den globala nationalismen: Nationalstatens historia och framtid. Stockholm SNS
Förlag, 1998.
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struerar regionala maktcentra. I förhållande till regionen är det fråga
om en process uppifrån och utifrån. Regionalism, däremot, kan ses som
en strävan som kommer inifrån, där regionala aktörer ideologiskt kon-
struerar sitt territorium och arbetar för att skapa olika former av regio-
nala nätverk, en regional identitet och oftast också ökad regional auto-
nomi. Regionalisering utan regionalism kan väntas leda till regional
teknokrati. Regionalism utan regionalisering kan väntas skapa politiska
spänningar mellan centrum och periferi.

För att en region skall kunna ta ett utvecklingsansvar krävs att det
går att bygga en utvecklingsmodell på aktuella regionala villkor särskilt
ifråga om geografiska gränser, folklig samhörighet, näringsgeografi,
infrastruktur och maktfördelning. I princip torde det handla om att
regionen måste vara någorlunda homogen i viktiga avseenden, dvs. att
området avviker från situationen i omgivningen. Regionen måste där-
för hänga samman som ett system eller med andra ord ha en viss inte-
gration. När regionala maktcentra konstrueras är beställningen just
denna, att på olika sätt utnyttja regionens förutsättningar för utveck-
ling genom att länka viktiga interna aktörer samman till gemensamma
insatser samt att skapa effektiva utvecklingspartners för externa aktörer.
Ofta används begreppet regionbyggande (”region building”), varmed
förstås att regionen måste byggas eller omkonstrueras för att förverk-
liga utvecklingsambitionerna. Ordvalet pekar på en historisk parallell
till den statsbyggnad som tidigare ägt rum i nationalstaten. Om man
inte ville främja regional integration vore det egendomligt av statsmak-
terna att ge makt till regionala politiska instanser. Samtidigt är det
uppenbart att regionaliseringen sätter press på dagens regionala indel-
ning eftersom den konstruerats i en annan tid och verklighet samt för
andra syften. Generellt kan antas att ju mer regionens utveckling beror
på interna processer desto viktigare blir dess gränser.

Dilemmat för den regionala makten är att en politik för regional
integration förutsätter att regionens medborgare önskar en sådan ord-
ning men att medborgarnas känslor och attityder är trögrörliga. Pro-
jektet att skapa regionala sammanhang kan således medföra politiska
konflikter om det saknas en folklig regionalism. Att samtidigt skapa
regionalism och regional utveckling är därför en krävande politisk
utmaning! En mer begränsad ambition kan vara att söka skapa ökad
funktionell integration i infrastrukturen och näringsgeografin för att ge
rationella argument till medborgarna för gemensamma intressen i regi-
onen och regional sammanhållning.

Vad är det då som skall integreras regionalt? Statsmakternas beställ-
ning kan avläsas av den makt inom olika politikområden som man för-
delar till försöksregionerna. Förenklat, och litet slagordsmässigt, kan
riktningen i statsmakternas politik ses som en omställning från en för-
delningsinriktad nationell regionalpolitik till en tillväxtorienterad ini-
frånstyrd regionpolitik. Omställningen är ingalunda total och det finns
förvisso politikområden där nytänkandet inte är särskilt synligt, t.ex.
beträffande den högre utbildningen. Det är tydligt, att döma av de
pågående omställningarna, att statsmakternas förväntningar om regio-
nala insatser i hög grad handlar om näringsliv, arbetsmarknad, kultur
och infrastruktur.
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När det gäller infrastruktur kan integration innebära att man sam-
ordnar och bygger nya anläggningar för att området fysiskt skall vara
sammanlänkat och att det skall finnas effektiva transportlösningar från
regionen till dess viktigaste knutpunkter i omvärlden. Samordning av
regional och lokal busstrafik över tidigare administrativa gränser är
exempel på en viktig uppgift i regioner som får nya gränser t.ex. Skåne
och Västra Götalands län. Inom Botniaregionen diskuteras särskilt
berättigandet av länsgränsen mellan Örnsköldsviks kommun och Väs-
terbotten. På kulturområdet handlar det såväl om att öka tillgänglighe-
ten till kulturverksamheten för regionens invånare som att genom kul-
turen förstärka medborgarnas symboliska gemenskap. Ifråga om
näringslivet kan integration innebära ansträngningar att öka möjlighe-
terna till samarbete med företag i och utanför området och att identi-
fiera produktområden med tillväxtpotential utifrån regionens särskilda
förutsättningar. Det är emellertid länge sedan det gick att med någon
tydlighet tala om en avskiljbar regional ekonomi. På det regionala pla-
net saknas många av de grundläggande styrinstrumenten av marknads-
ekonomin och marknaden är numera europeisk och global. Det inne-
bär att även traditionella föreställningar om en ”nationell ekonomi”
utmanas av en till synes irreversibel utveckling. Den regionala ekono-
miska integrationen får således bedömas utifrån tämligen blygsamma
anspråk.

Ekonomisk tillväxt är resultatet av ett komplicerat samspel mellan
många faktorer, varav bara en del har en regional aspekt. Kunskaps-
mässigt är de tillväxtrecept som florerar en salig blandning av tro och
vetande. Regionala insatser kan emellertid visa sig vara av avgörande
betydelse för att åstadkomma en viss utveckling i området, t.ex. beträf-
fande företagsklimat, kompetensförsörjning och infrastruktur. Ett
exempel är IT-utvecklingen i Ronneby som inte kan ses som ett spon-
tant fenomen utan har sin bakgrund i framsynta ställningstaganden i
ett samspel mellan å ena sidan lokala, regionala och nationella aktörer
och å andra sidan näringslivet. Tveklöst spelade lokala och regionala
initiativ en avgörande roll för att satsningen kom till stånd. Ett annat
exempel sedan 1960-talet är skapandet av universiteten i Umeå och
Luleå, vilka spelar en viktig regionalekonomisk roll, låt vara att deras
akademiska huvuduppgifter inte på något sätt kan begränsas till den
regionala nivån (snarast är de ju internationella).

Utvecklingen av förhållandet mellan den svenska staten och storin-
dustrin illustrerar en viktig slutsats i forskningen: vid transnationalise-
ringen av näringslivet sker ett skifte från politiska regleringar av
näringslivet till förhandlingar mellan stat och näringsliv.3 Gränslöshet
markerar alltså en maktförskjutning.

Den tidigare nationella integrationen innebar historiskt att betydel-
sen av de lokala och regionala gränserna minskade för näringslivet.

3. Jfr. den förhållandevis tidiga observationen av detta förhållande i Yvez Doz, ”Go-
vernment Policies and Global Industries”, i Michael E. Porter (ed.),  Competition
in Global Industries. Cambridge, MA:Harvard Business School Press, 1986,
s. 226, 231, 258.  Under det senaste årtiondet har en stor litteratur behandlat dessa
frågor.
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Ekonomins spelregler kom att beslutas på den nationella nivån och sta-
terna blev de dominerande aktörerna ifråga om interventioner i mark-
nadsekonomin. Tillkomsten av de fyra friheterna på den inre markna-
den och avregleringen av valutan innebär emellertid att statsgränserna
delvis förlorar sin tidigare roll samtidigt som spelreglerna i hög grad
beslutas inom EU. Denna process har medfört att näringslivets intresse
för de lokala och regionala territorierna har ökat, inte minst som de
utgör själva produktionsmiljöerna. Näringslivet är starkt beroende av
dessa miljöer utifrån exempelvis infrastruktur- och rekryteringssyn-
punkt. I det gränslösa Europa ökar paradoxalt nog mängden relevanta
gränser kraftigt för näringslivet.

En intressant hypotes är att en förutsättning för framgångsrika regi-
oner är att de kan erbjuda institutionella länkar för ökad kommunika-
tion mellan offentliga och privata intressen och att de kan mobilisera
politiska och administrativa resurser för att skydda sig mot oönskade
konsekvenser av integrationsprocessen och dra nytta av EU:s policies.4

En norrländsk elit?

Begreppet elit har av hävd i forskningen förbehållits makteliter och
eftersom makt varit starkt knuten till staten och dess suveränitetsin-
strument, så har analysen av eliter oftast skett på den nationella nivån
(se t.ex. C Wright Mills, The Power Elite).

I mitten av 1970-talet var Anthony Giddens och Philip Stanworth
redaktörer för en bok med namnet Elites and Power in British Society.
Som titeln antyder var detta ett försök att undersöka hur den brittiska
eliten var beskaffad. Intressant att notera med detta verk är dess själv-
klara nationella orientering. Läsaren får nästan känslan av att ”elit” och
”region” är två icke-förenliga begrepp – att de tillsammans utgör en
självmotsägelse. Möjligen skulle man kunna betrakta, den i undersök-
ningen inkluderade, universitetseliten som uttryck för en regional elit,
men den är framförallt funktionellt beskaffad och starkt kopplad till
den nationella eliten.

I den europeiska integrationens fotspår har även en framväxande
europeisk elit uppmärksammats av forskarsamhället. Denna elit kan i
vissa avseenden antas ha en högre status än den nationella, vilket illus-
treras av en jämförelse mellan löner och tjänsteförmåner för europapar-
lamentariker med riksdagens ledamöter.

Forskningen om samhällseliter har kommit att koncentreras på det
nationella, det supranationella och även det lokala planet. Men det
regionala perspektivet har ofta kommit att negligeras. Detta är beklag-
ligt, framförallt vid tanke på att regionerna får en allt starkare ställning
i det europeiska samarbetet. Man kan dock erinra om Seymor M. Lip-
set och Stein Rokkans ”Cleavage Structures, Party Systems, and Voter

4. Jfr. opublicerad projektbeskrivning av Beate Kohler-Koch, ”Regions as Political
Actors in the Process of European Integration: A Comparative Research Project
of Regions in France,  Germany, Italy and Spain” (University of Mannheim,
1994).
8 Ensam hemma



Alignment”, i Party Systems and Voter Alignments, eds Lipset & Rok-
kan (New York, 1967), där dessa formulerade tre förutsättningar för
uppkomsten av organiserad regionalism, varav en handlade om före-
komsten av inifrån hämtade regionala eliter som kunde föra regionens
talan. Det finns alltså fog i forskningen om regionalism att ta frågan
om eliter på allvar. Många menar att det genom den europeiska inte-
grationen har uppstått en ny typ av politiskt system, vilket för med sig
konsekvenser för den regionala arenan i form av ökad makt och infly-
tande.

Begreppet elit används i många sammanhang och tillskrivs olika
betydelser. Generellt kan dock sägas att elit har en viss anknytning till
begreppet ledarskap, i den meningen att eliten kan definieras som en
liten grupp i samhället med mycket makt över andra medborgare. Men
elit har även beskrivits med termer som hög gruppsammanhållning,
gruppmedvetenhet och samverkan. Detta hänger samman med den
klassiska synen på eliten som en sammanhållen grupp. Detta synsätt
innebär att eliten kan kommunicera inom sig och organisera sig betyd-
ligt enklare än resten av befolkningen. Eliten får därmed lättare att
genomdriva beslut.

En förutsättning för en regionalisering är som tidigare nämnts att
det skapas en regional sammanhållning. Detta innebär i realiteten ett
skifte från ett nationellt till ett regionalt intresse bland regionens aktö-
rer och ett förändrat identifikationsmönster bland dess medborgare.
Ett uttryck för denna process är de regionala tillväxtavtalen där företag
och politiker enar sig kring ett gemensamt intresse: att skapa tillväxt i
regionen. Men för att tillväxtavtalen ska få önskvärd verkan krävs
ledarskap, organisering och samverkan mellan aktörerna. Därför är det
intressant att undersöka hur den regionala eliten i Övre Norrland är
beskaffad: existerar det någon typ av konsensus kring regionala tillväxt-
strategier eller präglas eliten av fragmentisering? Hur påverkar elitens
beskaffenhet dess möjlighet att påverka regionens framtid? Och, ifall
eliten är fragmenteriserad, innebär det då att den består av varandra
bekämpande eliter och vilka implikationer har det förhållandet i så fall
på den nationella och den regionala eliten?

Är en regional elit en reell möjlighet i periferin? Den svenska natio-
nella eliten är inte regionalt avgränsad och makten är framförallt kon-
centrerad till Stockholmsområdet. Relationen mellan centrum och
periferi är i stor utsträckning baserad på makt. Det mesta som sker i
periferin har en relation till centrums beslut eller agerande. Periferin
levererar t.ex. råvaror till centrum och får i gengäld köpa dyra föräd-
lade varor eller ta hand om varor som centrum inte vill befatta sig med.
Ett exempel är fallet Malå, där ”centrum” försökte dumpa radioaktiva
produkter. Man kan illustrera förhållandena med en karta över flygför-
bindelserna. Koncentrationen av flighter till eller från Stockholm visar
inte endast att många vill resa dit, utan också att staden fungerar som
en nationell knutpunkt mellan olika mindre orter, vilka har svårt att nå
varandra utan denna förmedlande länk.

Det finns en motsättning mellan de två begreppen ”elit” och ”peri-
feri”. Periferi handlar om maktlöshet gentemot centrum, medan elit
antyder innehavet av makt. Finns det en mening med att studera
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makthavare i en svag region? Det gör det nog. Särskilt i en regionalise-
ringsprocess finns behov av ledarskap även i svaga regioner.

Elit är ett sociologiskt begrepp; det har alltså i detta sammanhang
ingenting med kvalitetsvärdering av människor eller grupper att göra.
Eliter är grupper som är ledande i samhället. På den regionala nivån
kan elitpositionen vara betingad av ett uppdrag utifrån; det gäller per
definition landshövdingar, länsråd etc. vilka arbetar på uppdrag av
statsmakten. Det gäller också för flera näringslivsföreträdare, vilka före-
träder företag som har sina ägare, styrelser och ofta ledningsfunktioner
utanför regionen. Det gäller även andra samhällseliter, vilka befinner
sig i regionen för en begränsad period och med sin identitet och sina
intressen primärt knutna till den nationella nivån eller någon annan
nivå utanför regionen. Mot dessa eliter kan ställas en mer genuint lokal
eller regional elit t.ex. i kommuner, landsting eller företag som har hela
eller större delen av sin förankring internt.

Dessa påpekanden har inte till syfte att upprätta en enkel uppdel-
ning mellan en extern och en intern norrländsk elit. Snarare är syftet
att visa på två idealtyper och att påvisa att det i själva verket inte kan
dras någon enkel gränslinje dem emellan. Det är lätt att tänka sig mel-
lanformer och ingen är så lokalt eller nationellt förankrad att inte en
kombination av identiteter och lojaliteter gör sig gällande.

Mot denna bakgrund är det lätt att konstatera att det elitbegrepp
som använts i föreliggande undersökning är av pragmatisk karaktär. Vi
har identifierat viktiga beslutsfattare och opinionsbildare med huvud-
sakligt hemvist eller verksamhetsområde inom Botniaregionen. Det
finns därför eliter som lämnats utanför, t.ex. de kulturella och akade-
miska, liksom de grupper som bygger upp olika lokala och regionala
eliter i kraft av en bemärkt samhällsposition betingad av andra orsaker.
Syftet med just detta urval är att studera hur dessa aktörer ställer sig till
olika aspekter av den regionala utvecklingen. Utifrån antagandet att
det existerar en regional elit, även i periferin, utarbetades en enkät som
skulle skickas till eliten i Övre Norrland.

Men vilka ingår i eliten och vad kännetecknas den av? Detta har
länge varit föremål för en vetenskaplig debatt. Otaliga undersökningar
har genomförts för att söka klargöra elitens egenskaper. Vilket resultat
som forskaren kommer till har befunnits ha ett visst samband med den
valda arbetsmetoden. Man kan t.ex. undersöka eliten genom att fråga
människor om vilka personer som de anser tillhör eliten i samhället.
Med denna metod får man vanligtvis fram en relativt sammanhäng-
ande elit. Om tillvägagångssättet istället är en genomgång av protokoll
och beslutsprocesser och försök att utifrån dessa identifiera eliten, är
det troligt att svaret blir att det existerar ett antal olika eliter inom olika
områden i samhället och att dessa existerar relativt oberoende av varan-
dra. Man kan beskriva eliten med hjälp av en pyramidmetafor. En väl
sammanhållen elit utgör toppen av en pyramid. En pluralistisk syn på
samhällseliten åskådliggörs av ett antal mindre pyramider som alla har
olika eliter. Relationen mellan de olika eliterna blir här intressanta –
konkurrerar de eller inte?

Frågan om vilka som kan sägas ingå i den norrländska samhällseli-
ten har naturligtvis många kulturella, sociala och politiska bottnar.
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Exempel på orsaker som beaktats i denna undersökning är innehav av
en maktposition i samhället beroende på börd eller på att man befinner
sig i toppen av en hierarki. Vi har även tagit hänsyn till den makt som
opinionsbildning kan utgöra. En person kan utöva idémakt beroende
på att vederbörande har en opinionsbildande styrka, trots att denne
inte innehar en beslutsfattande position.

Vi bedömde att det fanns få regionala eliter ”av börd” i Botniaom-
rådet, dock möjligen några, t.ex. i form av ägare av ärvda familjeföre-
tag. I urvalet för enkäten finns företrädare för näringslivet. I denna
urvalsgrupp återfinns ledare för några av de större företagen inom regi-
onen och även representanter för regionens handelskammare. Vi har
även försökt att avgränsa en regional politisk topphierarki i undersök-
ningen i form av kommunalråden i alla berörda kommuner, lands-
tingsstyrelser, områdets riksdagsledamöter och styrelsen för Same-
tinget. Representanterna för lokala medier och cheferna för två läns-
museer, vilka också ingår i undersökningen, har snarare en funktion
som opinionsbildare.

Man kan säga att den nationella eliten inte är avgränsad regionalt;
landshövdingen och länsstyrelsens övriga ledning skulle t.ex. kunna
uppfattas som en geografiskt baserad nationell elit. Men en landshöv-
ding är ofta inflyttad och sedan tidigare en medlem av den nationella
eliten – och identifierar sig ofta fortfarande med denna.

Historiska mönster – utveckling utifrån

Varför är det intressant att studera den norrländska elitens attityder till
regional utveckling? Generellt för hela riket gäller att när de yttre vill-
koren för regional utveckling förändras så tvingas regionala beslutsfat-
tare och opinionsbildare att på något sätt förhålla sig till detta. För övre
Norrlands vidkommande kan därtill hävdas att förändringarna blir sär-
skilt dramatiska för en region präglad av basnäringarna som traditio-
nellt fungerat som osjälvständig periferi. Parallellt med den påfrestande
strukturomvandlingen från industristat till kunskapssamhälle sker en
omprövning av centrum-periferirelationerna. Basnäringarna rationali-
seras, den offentliga verksamheten skärs ned och istället växer den pri-
vata tjänstesektorn och tillväxtbranscher som it och bioteknik.

Om den norrländska eliten drar slutsatsen att det krävs ett nytt regi-
onalt perspektiv som liknar de omtänkanden som pågår på andra håll i
riket och i Europa är det inte säkert att aktörerna är medvetna om hur
de övriga tänker. Det kan vara så att en eventuell omprövning behålls
på det personliga planet därför att den inte uppfattas som politiskt kor-
rekt. I ett sådant läge kan en studie av eliten ge nya förutsättningar för
öppenhet och kommunikation. En förklaring till den hittillsvarande
relativa tystnaden skulle i så fall kunna vara att eliten har en annor-
lunda uppfattning än de breda folklagren i frågan. En åsiktsskillnad
mellan elit och folk i gemen kan ses som uttryck för att eliten attityd-
mässigt ligger ”före” medborgarna och att den bästa gissningen är att
de nya synsätten på sikt kommer att bli en högst allmän uppfattning.
Sådana förlopp har iakttagits av tidigare forskning.
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Ett nytt regionperspektiv kan härbärgeras inom olika regionala
indelningar. Den blotta omständigheten att vi valt att vända oss till
beslutsfattare och opinonsbildare inom Botniaregionen innebär på
intet sätt att vi förutsätter att alla tänker på denna indelning som den
mest naturliga eller önskvärda. Det nya regionperspektivet kan inne-
bära både att man tänker sig att den önskvärda och möjliga regionala
utvecklingen kan ske inom existerande administrativa ramar och grän-
ser och, samtidigt, att det krävs förändringar därvidlag. För säkerhets
skull har vi undvikit att använda begreppet Botniaregionen i vår
undersökning utan talar mer allmänt om ”Övre Norrland”. Denna
indelning ligger f.ö. nära nuts-2 i eu: s regionalpolitik.

Denna studie kan ge besked ifråga om elitens regionperspektiv,
däremot saknas en medborgarstudie som skulle kunnat besvara frågan
om förhållandet mellan elitens attitydmönster och medborgarnas.

Vad är det då för slags perspektiv på regional utveckling som avses?
Synen på utveckling i norra Sverige har en historia som länge kastat en
skugga över försöken att åstadkomma förändring, också in i vår egen
tid. Centralt i denna historia är förhållandet mellan centrum och peri-
feri, eller mellan maktcentra utanför regionen å ena sidan och aktörer
inom regionen å den andra.

Utan att förringa överlevnadsskicklighet och kulturell mångfald
inom övre Norrland torde det ändå inte vara någon överdrift att påstå
att moderniseringen av denna del av Europa i hög grad var en produkt
av entreprenörer och kapital som infördes i landsdelen utifrån. Både
utländska och svenska kapitalister var inblandade i skeendet från 1600-
talet och långt in på 1900-talet. Parallellt skedde uppbyggnaden av en
statlig apparat för mission, undervisning, försvar och förvaltning i den
norra landsdelen. Landshövdingar, biskopar, präster och andra sociala
eliter rekryterades vanligtvis och utbildades alltid utanför regionen.
Visserligen var denna statliga satsning kombinerad med initiativ för att
främja den ekonomiska utvecklingen, ända sedan 1600-talets skattefri-
heter för nybyggare. Men om det var statskassan som skulle gagnas
eller regionens inbyggare och medborgare som skulle tjäna på affären
framstår i den historiska forskningen som oklart.

Till bilden skall också läggas den avsevärda omyndigförklaring av
den nordliga landsdelen som låg inbyggd i relationerna. Genom ett
dekret hade Gustav Vasa förklarat att större delen av dessa nordliga
trakter tillhörde kronan, vilket gjorde staten till en viktig aktör i nästan
all utveckling av det norrländska näringslivet. Genom det bottniska
handelstvånget, som inte upphörde slutgiltigt förrän på 1800-talet,
hade Stockholm och Åbo i praktiken monopol på all handel med norr-
ländska varor. Hamnen i Ratan, som var tullcentrum för hela det dåva-
rande Västerbotten (i stort sett samma område som dagens Botniare-
gion), fungerade som omlastningsplats för allt gods från norra Sverige.
Symboliskt var Ratan platsen för statens utövning av kontroll och
makt över en förut svagt integrerad del av territoriet.

Vi föreställer oss därför att man kan tala om ett traditionellt norr-
landsperspektiv på regionens utveckling. Centralt i detta är svaga
interna entreprenörstraditioner till följd av en brist på incitament att
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inifrån utveckla regionen. De svaga incitamenten har varit en direkt
konsekvens av den statliga överhögheten.

Också i fortsättningen har övre Norrland utvecklats till stor del som
en följd av investeringar utifrån. De stora satsningarna på infrastruktu-
ren var statliga (järnväg, telegraf, vägar), men också satsningarna på
utbildning och forskning under 1900-talets andra hälft har berott på
aktiv statlig intervention. Det förtjänar noteras att ny forskning visat
att den idag största norrländska staden, universitetsstaden Umeå, rönt
en hel del av sina framgångar just tack vare sin förmåga att skickligt
argumentera i Stockholm för investeringar i offentlig sektor, särskilt
utbildning, som skulle visa sig vara en lyckad framtidssatsning.5 Även
industrialismens massiva mobilisering av de norrländska naturresur-
serna skedde utifrån, med kapital från brittiska, kontinentala och
svenska finans- och industrimagnater.

Denna bild har givetvis motbilder. Skickliga och driftiga entrepre-
nörer och politiker har, efterhand i allt större antal, framträtt också ini-
från regionen. Men det är ändå betecknande att glesbygds- och regio-
nala problem, som började utkristalliseras som egna politikområden
efter andra världskriget, fortsatte att definieras som avståndsproblem –
i förhållande till Stockholm. Den statliga Norrlandskommittén före-
slog i sitt principbetänkande 1949 just detta, att kommunikationerna
till huvudstaden borde förbättras. Om Norrland knöts närmare riket i
övrigt, skulle isoleringen brytas, industrins konkurrenskraft stärkas och
kulturnivån höjas. Därmed var grunden lagd till en statlig stödpolitik
som inleddes med ett riksdagsbeslut 1952.6 Det är lika betecknande att
den kritiska syn på Norrlands utveckling som formulerades under den
radikala perioden omkring 1970 i själva verket förlängde ett i grunden
likartat tänkande. ”Ökad självtillit”, som blev ett slagord, borde vila på
tillvaratagande av egna resurser, men för att kunna bli verklighet måste
en sådan ”alternativ utvecklingsstrategi” sanktioneras och skyddas av
statsmakterna. Stöd för alternativen skulle också hämtas i Stockholm!7

Det är i detta djupa historiska perspektiv som norrländska besluts-
fattares och eliters handlingar och tankeramar bör placeras. I dessa tan-
keramar intar Stockholm (och i viss mån andra platser utanför regio-
nen) en mycket central position, antingen för att uppdragsgivaren
finns där eller för att det är där de beslut skall fattas som avgör de egna
framgångsmöjligheterna.

5. Se bidraget av Björn Olsson i Cerum-rapporten Samhällseffekter av Umeå univer-
sitet (1995).

6. Se även SOU 1946:84 Åtgärder till förbättrande av transportförhållandena i Norr-
land. För en översikt av den regionalpolitiska utvecklingen efter andra världskri-
get se Manfred Näslund & Sven Persson, Regionalpolitik: I går, i dag, i morgon
(Stockholm, 1972).

7. För en historisk översikt av förhållandet mellan Norrland och Stockholm se
Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under
det industriella genombrottet (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1988). Citaten
hämtade från debatten omkring 1980; se Sörlin, kap. VII, s. 256.
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Metod

I studien åsyftas sålunda med ”elit” i första hand den grupp av perso-
ner som antingen själva deltar i utformningen av policies och beslut
som påverkar den regionala utvecklingen eller fungerar som opinons-
bildare i utvecklingsfrågor (jfr diskussionen ovan).

Undersökningen riktades till 162 personer från olika delar av norr-
ländskt samhällsliv och täckte också geografiskt in de olika delarna av
området. Svarsfrekvensen är hög, ungefär 80% (128).

I urvalet ingick ordförandena i alla kommunstyrelser i Botniaregio-
nen, alla ledamöter i berörda landstings förvaltningsutskott, alla riks-
dagsledamöter i regionen, alla ledamöter i ac+ bd handelskammares
styrelser, ordföranden i Örnsköldsviks handelskammare och regionche-
ferna för saf, en företrädare per dagstidning och etermedia (chefredak-
tör eller motsvarande), alla ledamöter i universitetsstyrelserna i Luleå
och Umeå, vd för ett försök till ”representativt” urval av företag i Bot-
niaregionen, Sametingets styrelse samt cheferna för länsmuseerna.
Representativiteten beträffande politiker, handelskammare och univer-
sitetsstyrelser är mycket god, däremot är det svårt att veta hur represen-
tativt urvalet företag är.8

Det slutgiltiga urvalet av intervjupersoner kan inte göra anspråk på
att vara fullständigt representativt eller ens korrekt viktat i betydelse-
hänseende mellan de olika kategorierna. En teknik att handskas med
det förra metodproblemet är att särskilt uppmärksamma problemom-
råden där det finns ett stort mått av konsensus bland personerna i
urvalet. Det senare metodproblemet kan hanteras genom att uppmärk-
samma skillnaderna mellan olika kategorier – särskilt i problemområ-
den där det finns betydande variationer i frågesvaren.

Bearbetningen av enkätformulären (se bilaga 1) har skett genom sta-
tistikprogrammet spss. Den statistiska teknik som använts är förutom
enkla tabellsammanställningar och korrelationsmått även datareduce-
rande tekniker, särskilt faktoranalys.

Elitens perspektiv på regional utveckling

I undersökningen fick svarspersonerna ta ställning till 15 olika påståen-
den om regionutveckling genom att kryssa för positioner i en s.k.
Likert-skala. I denna skala kan man markera om man instämmer helt,
delvis eller har helt eller delvis motsatt uppfattning. Mellan dessa mot-
satser kan man markera om man är osäker i frågan. För att frågepaketet
inte skulle uppfattas som ledande i en viss riktning var påståendena
”vända” åt vad man kan uppfatta vara olika håll i en konsistent grund-
syn.

Låt oss inledningsvis granska elitens samlade synsätt sådant det
framträder i svaren på dessa påståendefrågor. Vi kan konstatera att det

8. Vi är öppna för tanken att ytterligare kategorier av aktörer i urvalet skulle kunna
ha ökat representativiteten för ”samhällsintressena”.
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föreligger en kvalificerad majoritet bland de tillfrågade för följande
attityder (se tabell 1).

Den bästa gissningen när man träffar personer från den norrländska
eliten är således att de har ovanstående uppfattningar. Låt oss granska
innebörden närmare.

Det råder nästan total samstämmighet i elitens syn på att den stora
del av Sverige som vi betecknar som ”övre Norrland” har starka
gemensamma intressen. De tvivel som kan anas finns främst hos före-
trädarna för massmedierna. Ett konkret exempel på ett sådant gemen-
samt intresse visar sig vara Botniabanan och önskvärdheten av att den
dras hela vägen mellan Sundsvall och Haparanda. Här skulle man
kunna tänka sig att det finns en skiljelinje mellan dem som bor längs
kusten och dem som bor i inlandet; de som direkt berörs av banan
skulle således vara mer positiva än de övriga. Skillnaden är emellertid
inte stor: 81% av kustborna är helt eller delvis positiva medan siffran
för inlandet är 74%. Motståndare till Botniabanan är endast 5% längs
kusten och 17% i inlandet.

I attityderna finns också en önskan om ett tydligt norrländskt ledar-
skap eftersom man anser att det behövs en tydlig vision för att övre
Norrland skall få en positiv framtid.9 Det kan tolkas så att man inte

Påstående Instämmer
Helt Delvis

A1 Övre Norrland har starka gemensamma intressen 86% 35%
A2 Barentsregionen ger en ny möjlighet till utveckling av Norr-

land
80% 34%

A3 Botniabanan bör gå hela vägen mellan Sundsvall och Hapar-
anda

78% 11%

A4 Det behövs en tydlig vision för att övre Norrland skall få en 
positiv framtid

76% 14%

A5 Regionernas ställning är för svag inom det svenska besluts-
fattandet

73% 27%

A6 Det norrländska näringslivet är alltför utifrånstyrt 69% 41%
A7 Tillväxten i övre Norrland hämmas av den”regionala röran” 

i beslutsfattandet
67% 37%

A8 EU är en möjlighet för Norrlands utveckling 66% 29%
A9 Regionalpolitiken har konserverat en gammal näringsstruk-

tur i övre Norrland
57% 39%

A10 Övre Norrland bör utvecklas som en ekologisk region 57% 33%
A11 Ö-vik bör ingå i övre Norrland 44% 17%
A12 Norrland behöver en stark nationalstat 42% 18%
A13 Norrlands framtid finns i basnäringarna 36% 25%
A14 Länen i Norrbotten och Västerbotten borde slås samman 32% 15%
A15 Det behövs mycket mer bidrag till näringslivet för att övre 

Norrland ska ha en framtid
20% 13%

Tabell 1

9. I frågeformuläret var frågan negativt formulerad  ”Det behövs ingen tydlig vision
för att övre Norrland skall få en positiv framtid”. I redovisningen har den vänts
i positiv riktning, dvs. de som angivit ”motsatt uppfattning” tolkas i redovisning-
en som att de instämt i formuleringen A4 ovan.
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tror att den önskvärda framtiden kommer att inträffa automatiskt eller
helt marknadsstyrt.

De kontroversiella regionala frågorna gäller i synnerhet gränsdrag-
ningar inom Norrland och synen på näringslivets utveckling. Som
framgår ovan kan nu konstateras att den mest brännande gränsfrågan
för den norrländska eliten gäller gränsen mellan Örnsköldsvik och
Västerbotten plus Norrbotten. Närmare hälften av respondenterna
(44%) anser mer eller mindre att Ö-vik bör inräknas i övre Norrland –
en opinon som är särskilt tydlig i Ö-vik. Däremot är det endast en
tredjedel som helt eller delvis instämmer i påståendet att länen i Väs-
terbotten och Norrbotten borde slås samman. Trots att de båda länen
historiskt bildat en helhet finns f.n. ganska svagt stöd för en sådan regi-
onreform. Den tydligaste regiondebatten har hittills handlat om denna
länsgräns samtidigt som attityderna till förhållandet mellan Ö-vik och
Västerbotten utvecklats utan stora åthävor.

Grundfrågan i undersökningen är huruvida det kan sägas finnas nya
attitydmönster hos den norrländska eliten till regional utveckling. För
att studera mönster är det nödvändigt att se hur olika attityder hänger
ihop och vilka de aktuella konfigurationerna är.

Vi inleder med att göra en bivariat analys av materialet och kom-
mentera hur några av attityderna är korrelerade med varandra. Det
visar sig att uppfattningen om att länen i Norrbotten och Västerbotten
borde slås samman samvarierar med en negativ inställning till ytterlig-
are bidrag till näringslivet (-.485) samt att regionalpolitiken kon-
serverar en gammal näringsstruktur (.437). En positiv inställning till
ytterligare bidrag till näringslivet är starkt korrelerad till en positiv
inställning till eus betydelse för Norrlands utveckling (.739) samt att
Norrland inte är särskilt beroende av en stark nationalstat (.467).

Det finns en viss samvariation i materialet mellan en positiv syn på
Barentsregionen och en negativ eu-syn (.402). Detta påminner onekli-
gen om de stämningar som förefaller finnas i Norge. En positiv eu-syn
är å andra sidan korrelerad med en kritik av den hittillsvarande region-
alpolitiken såsom en konserverande faktor (-.633).

Tanken att Övre Norrland bör utvecklas till en ekologisk region
samvarierar inte oväntat med kravet på en tydlig norrländsk vision (-
.588). Åsikten att Botniabanan bör gå hela vägen mellan Sundsvall och
Haparanda korrelerar inte heller oväntat med en positiv syn på
Barentsregionen (.453).

Tankeväckande är också att synpunkten om att Norrland har starka
gemensamma intressen samvarierar med uppfattningen att Norrlands
framtid finns i basnäringarna (.488). En tänkbar tolkning är att före-
språkarna för en norrländsk kunskapsekonomi därmed också ser för-
svagade gemensamma intressen i Norrland, dvs att moderniseringen
splittrar Norrland.

För att ännu tydligare få fram mönstren har en faktoranalys genom-
förts av materialet. Det innebär att de olika attityderna i frågealterna-
tiven sammanfattas i olika komponenter eller attityddimensioner.
Resultatet av en varimax roterad metod är att sex dimensioner fångar
ungefär 80% av den totala variationen i materialet samtidigt som de
statistiskt sett är nästan oberoende av varandra.
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Den första dimensionen (19% av variationen) samvarierar med atti-
tyderna till regionernas maktställning, huruvida det norrländska
näringslivet är alltför utifrånstyrt samt om Norrlands framtid finns i
basnäringarna. Låt oss döpa dimensionen till nyregionalism.

Den andra dimensionen (19%) samvarierar med synen på eu och
Barentsregionen i regionutvecklingen samt på regionalpolitikens effek-
ter på näringsstrukturen. Dimensionen handlar därmed i hög grad om
regionalpolitiken.

Den tredje dimensionen (12%) samvarierar med synen på vilka de
viktigaste aktörerna är i det regionala utvecklingsarbetet.

Slutsatser och framåtblick

Det måste därför betecknas som intressant att nya attityder nu är
påvisbara hos den norrländska eliten. Det finns ett mönster som fram-
träder i svarsbilden i den föreliggande undersökningen, nämligen att
beroendet av egna krafter nu framhävs betydligt mer än vad som varit
vanligt i det förflutna. Det förstärks av att de internationella länkning-
arna betonas nog så starkt som relationen till Stockholm. Ännu ett tyd-
ligt inslag i det nya mönstret är att beroendet av inhemska råvaror och
naturresurser tonas ner; istället framhävs vikten av att knyta an till
näringslivets omvandling med hjälp av kunskaper, utbildning och
forskning. Insikterna verkar också öka om att dessa ting, lika litet som
kapital och marknader, låter sig instängas innanför nationella ramar.

I hur hög grad det vi kan iakttaga i den föreliggande studien är ett
verkligt brott med det förflutnas attityder och identitet, eller om detta
är en process som pågått länge och skett gradvis, är svårt att säga med
bestämdhet eftersom tidigare undersökningar med denna uppläggning
saknas. Troligen kan rötterna till omtänkandet spåras tillbaks till 1970-
talets diskussion om självtillit och till det sena 1980-talets begynnande
diskussioner om den nya regionalismen till följd av eg: s inre marknad,
en diskussion som fick ytterligare näring av den svenska ansökan om
inträde och medlemskapet 1995. Kontexten och ramen kring Botniare-
gionen har vidgats, beroendena framstår som tydligare och fler, och att
detta är de nya villkoren för framtiden tycks nu vara en ganska etable-
rad uppfattning hos nyckelpersoner i den nordliga halvan av Sverige.

Nytänkandet kan komma att förändra åtskilligt i den norrländska
verkligheten – när den mentala kartan håller på att ritas om kan man
förmoda att den geografiska också gör det, så småningom. Till det som
kan komma att förändras är inte minst synen på hur man i en region
väljer sina kontaktytor och samarbetspartners. Istället för den länge
förhärskande relationen centrum-periferi – alla vägar bär till Stock-
holm, till lands, till sjöss och i luften – kan framtiden komma att inne-
bära en infrastruktur som förenar regioner och platser i andra rikt-
ningar. Detta har redan börjat med Botniabanan, vars nyckelidé är att
förbinda norrländska kuststäder med en snabb, miljöanpassad järnväg.
Relationerna till övriga norra Norden och nordvästra Ryssland är andra
möjligheter. De bredbandiga informationsnäten kommer också att
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fungera som bas för multipla rumsliga relationer; Stockholm är i den
digitala rymden inte en lika priviligierad plats som Arlanda och City-
terminalen är det i det svenska analoga rummet.

En annan verklighet som kan komma att förändras är synen på
samarbete och gemenskap. Det är uppenbart för alla som följt norr-
ländsk samhällsutveckling under lång tid att det rått en hög grad av
intern konkurrens om statens och näringslivets satsningar, samtidigt
som ”bypolitik” och dålig sammanhållning medfört att angelägna prio-
riteringar inte kunnat göras. Viss inomregional konkurrens kommer
alltid att finnas, och är säkert också hälsosam, men kanske kan resulta-
ten av föreliggande undersökning tolkas som uttryck för en tendens till
växande insikt om behoven av gemensamma tag för att åstadkomma
regional utveckling. Detta i sin tur ställer krav på ett tydligare norr-
ländskt ledarskap. Än så länge har kanske norra Sveriges bästa beskyd-
dare funnits utanför regionen, bland politiker och andra som förstått
att bortse från landsdelens interna splittring och trots, snarare än tack
vare, regionens egna meningsyttringar visat handlingskraft och sett till
att beslut fattats och investeringar gjorts.

Vad vi också kan se är en tendens till något som skulle kunna kallas
europeisering – av idéer, synsätt, visioner och samarbetsmönster. I glest
befolkade trakter är förutsättningarna alltid speciella i förhållande till
den befolkningstäta kontinenten och de brittiska öarna. Men det finns
glesa områden också där med likartade förutsättningar. Och det finns
en växande insikt om att en kvalificerad urbanitet är ett utvecklingsvill-
kor också i de glesa områdena, eljest är näringsliv och karriärsökande
individer överhuvudtaget inte intresserade. Synen på resurshushållning
och ekologisk medvetenhet förenar också olika delar av Europa i en
modernitetsdimension. Kulturens roll, inte minst vikten av design,
konst, arkitektur, är något som förenar olika delar av Europa, men
också något där egenarten förblir avgörande.

I bästa fall kan undersökningen tolkas så att jantelagens långa,
mörka natt är över också i landets norra delar. Tankeklimatet är annor-
lunda, eller ser i alla fall ut att vara på väg att bli det. Händelser i
omvärlden – beslut om förändrade spelregler på den europeiska arenan
och en kritisk belägenhet för den rumsligt omfördelande välfärdsstaten
– har framtvingat anpassningar som kommer att få konsekvenser långt
in i framtiden. Problemen är avsevärda, lägesnackdelar kvarstår; i det
väldiga territorium som är Botniaregionens – nästan halva Sveriges yta
men med bara 600 000 invånare – är det alldeles klart att fortsatta
omgrupperingar av människor och resurser kommer att ske. Men upp-
fattningen att detta inte är ett nollsummespel styrt från det nationella
centrum ser nu ut att ha vunnit fotfäste. Något nytt kan börja.

Inför denna undersökning är det samtidigt viktigt att vara ödmjuk.
Den är den första i sitt slag. Jämförelser bakåt är svåra att göra. Grund-
frågan är förstås om det traditionella attitydmönstret trots allt lever
kvar under ytan, också under de nya villkoren. Utvecklingen framöver
bör följas noggrant i fortsatta studier. Att kartlägga det nya attitydland-
skapet bland regionens aktörer är ett sätt att spåra regionaliseringens
förlopp och verkningar. Som underlag för tänkande och strategiska
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bedömningar på både central och regional nivå kan kartläggningar av
denna typ få en betydelse som inte bör underskattas.

Med respekt för den osäkerhet som består i att denna undersökning
är den första i sitt slag, tycker vi ändå att det går att dra en ganska
bestämd slutsats av den, nämligen att det under 1990-talet skett en
ganska snabb attitydförskjutning inom viktiga, beslutsfattande grupper
i övre Norrland. Den framväxande attityden kan sammanfattas i nyck-
elord som nätverk, internationalisering, regionalisering, modernise-
ring. Det verkar finnas en allmän insikt om de regionala problemens
djup men samtidigt en övertygelse om att de traditionella lösningarna
knappast kommer att vara gångbara i framtiden.

Vad ger dessa resultat vid handen? Vi kan bara spekulera, men en
näraliggande tanke är att den attitydförskjutning som skett inom den
norrländska eliten efterhand kan komma att ske också i den norrländ-
ska befolkningen i stort. Kanske har det redan börjat ske (vi saknar
alltså en motsvarande studie på ett mer genomsnittligt material). Å
andra sidan antyder folkomröstningen om eu-inträdet 1994 och resul-
taten i eu-valen 1995 och 1999 – inte minst det låga valdeltagandet – att
förändringarna i alla fall inte blivit så djupgående ännu som de kan bli
i framtiden.

En annan förmodan är att regionaliseringen kommer att tillta i
styrka och även bejakas inifrån regionen på ett tydligare sätt än tidi-
gare. En sådan förmodan bygger på tanken att det i de konstaterade
attityderna ligger inte bara positivt formulerade önskningar utan också
ett mått av insedd nödvändighet. Villkoren för regional utveckling har
förändrats, och när nu synsätten hos de ledande samhällsföreträdarna
ändrats kan man förvänta förändringar också i beslut och handling.
Det gränsöverskridande regionala samarbetet med grannländerna
kommer säkerligen att stärkas, liksom direktkontakterna med andra
områden i Europa. Mer målmedvetna prioriteringar av resurserna för
att åstadkomma regional utveckling inifrån och av egen kraft kan också
förutses. En förstärkning av den regionala identiteten genom sats-
ningar på kultur och utbildning – festivaler, läromedel, symboler etc. –
tillhör också regionaliseringens traditionella repertoar, och det finns
knappast någon anledning att förmoda att övre Norrland skulle bli
annorlunda, låt vara att den långvariga traditionen av starka band till
staten kan dämpa regionalismen i just denna del av landet.

Undersökningen ger också ett visst underlag för att den skepsis mot
eu som varit särskilt stark i övre Norrland kan komma att avta på sikt.
Det är tydligt att samhällseliten nu tagit till sig eu också i norr, det var
långtifrån självklart när debatten om det svenska eu-medlemskapet
sköt fart vid 1990-talets början. Elitens ställningstagande brukar ofta
fungera vägledande för bredare grupper av medborgare. Avgörande för
attityden till eu blir säkert ändå det konkreta utfallet av medlemskapet
för övre Norrland självt.

En lång rad konkreta politiska frågor anmäler sig vid ett, medgivet
löst skisserat, framtidsscenario som detta. En fråga gäller behovet av att
demokratiskt förankra regionaliseringen genom införandet av ett
direktvalt organ för folkligt inflytande på den regionala nivån. En
annan gäller regionens optimala storlek och utseende. En tredje gäller
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synen på ledarskap och kompetens på den regionala nivån, en nivå som
alldeles uppenbart varit lägre prioriterad och haft lägre status än den
nationella men hittills också lägre än den lokala. Om beslutsmandatet
växer på regional nivå, torde också regionen bli ett allt viktigare poli-
tiskt fögderi. Ytterligare frågor finns. Det blir inte ointressant att vara
medborgare – eller politiker – i övre Norrland i framtiden.

Den regionala situationen vid början av det nya århundradet ter sig
ur regional synpunkt inte överdrivet ljus. Utflyttning, åldrande, befolk-
ning och andra problem tornar upp sig på många håll, medan ljus-
punkterna är färre. Samtidigt finns det flera tecken som tyder på att ett
nytt övre Norrland är på väg att stiga upp till ytan. I vissa dimensioner
är övre Norrlands större kutstäder ganska framskridna och vällyckade
miljöer, med hög utbildningsnivå, en spirande företagsamhet i fram-
tidsbranscher som it och bioteknik, och en fungerande civil struktur
med låg brottslighet och hög tillit. Undersökningen ger en antydan om
att det är just en sådan bild av regional utveckling som eliternas
omvärldsuppfattning nu i en växande utsträckning ansluter sig till.
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Bilaga 1

Frågor

Vad anser Du vara Övre Norrlands viktigaste utvecklingsmöjligheter?
Ange högst tre i betydelseordning.
(1) ........................................................................................................
(2)........................................................................................................
(3) ........................................................................................................

Runt om i Sverige pågår omprövningar och experiment med nya regio-
nala verksamhetsformer. Vad slags strategier skulle kunna bidra till att
ta tillvara de möjigheter Du angivit ovan.
Svar......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Ett viktigt inslag i EU: s regionalpolitik är förhandlingar i olika former
mellan intressenter i program och samverkan i s.k. partnerskap. Vilken
är Din allmänna inställning till dessa former av regionalpolitiska pro-
cesser?

ŒÖvervägande positiv inställning
ŒÖvervägande negativ inställning
ŒAnnat svar .......................................................................................

Hur ser Du på utvecklingsarbetet i övre Norrland?
ŒStaten skall ta de viktigaste initiativen till utveckling. Utvecklingsar-
betet måste drivas inifrån regionen. Statens roll är att stödja detta
arbete
ŒDet behövs ingen regionalpolitik. Marknaden och det civila samhäl-
let tar bäst hand om utvecklingen
ŒAnnat svar .......................................................................................

Vilken är Din uppfattning om Botniaakademin? 
ŒKänner ej till den
ŒDen behövs inte
ŒDen behövs

Om Du tycker att Botniaakademin behövs: Vilka frågor bör den prio-
ritera under de närmaste åren?
Svar:.....................................................................................................
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Ta ställning till följande påståenden nedan genom att kryssa för ”rätt”
svarsalternativ:
(1: instämmer helt 3: svårt att säga 5:helt motsatt uppfattning)

Länen i Norrbotten och Västerbotten 
borde slås samman      1     2     3     4     5

Det behövs mycket mer bidrag till näringslivet 
för att övre Norrland ska ha en framtid      1     2     3     4     5

Ö-vik bör ingå i övre Norrland      1     2     3     4     5

EU är ett hinder för Norrlands utveckling      1     2     3     4     5

Barentsregionen ger en ny möjlighet till
utveckling av Norrland      1     2     3     4     5

Övre Norrland bör utvecklas som
en ekologisk region      1     2     3     4     5

Norrland behöver en stark nationalstat      1     2     3     4     5

Botniabanan bör gå hela vägen 
mellan Sundsvall och Haparanda      1     2     3     4     5

Regionernas ställning är för svag inom 
det svenska beslutsfattandet      1     2     3     4     5

Det norrländska näringslivet är
alltför utifrånstyrt      1     2     3     4     5

Regionalpolitiken har hittills konserverat en 
gammal näringsstruktur i övre Norrland      1     2     3     4     5

Tillväxten i övre Norrland hämmas av att det 
finns en”regional röra” i beslutsfattandet      1     2     3     4     5

Övre Norrland har starka gemensamma intressen     1     2     3     4     5

Det behövs ingen tydlig vision för att 
övre Norrland skall få en positiv framtid      1     2     3     4     5

Norrlands framtid finns i basnäringarna      1     2     3     4     5
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