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Kapitel 1 
 

Inledning 
 

Göran Cars & Carl-Johan Engström 
 
 
Den här boken vänder sig till personer som i sin profession arbetar med frågor som rör stads- 
och regionutveckling. För alla som gör det är det uppenbart att förutsättningar och beslutsdo-
mäner för utveckling förändrats under senare tid. Syftet med boken är att lämna ett bidrag till 
förståelsen av dessa förändringar och att diskutera hur planeringsprocesser och arbetsmetoder 
kan utvecklas om vi har ambitionen att styra mot framtiden, snarare än att bli styrda in i den.  
 
Globalisering är ett ord som allt oftare kommit att ”förklara” utvecklingen. Globaliseringskraf-
ter påverkar på alla nivåer. Det blir därför viktigt att klargöra effekter för beslut på alla nivåer. 
De påtagligt ökade effekterna ger såväl för- som nackdelar. De kan främjas eller hämmas med 
”rätt” åtgärder.   
 
Den senare tidens samhällsförändringar kan i hög grad förklaras av företagens nya konkurrens-
förutsättningar. Teknikutvecklingen gör transporterna såväl snabbare som relativt sett billigare 
och den nya kommunikationstekniken (IT) gör att rutinproduktionen kan rationaliseras än mer. 
Det innebär att varor kan förflyttas mellan producenter samt mellan producent och konsument 
på ett sätt som inte var möjligt tidigare, och som individer kan vi bo på ett ställe, arbeta på ett 
annat och tillbringa vår fritid på ett tredje. Från att ha varit rumsligt låsta har utvecklingen inne-
burit att vi blivit ”rotlösa”.  
 
Denna utveckling har fått omfattande konsekvenser för såväl länder som regioner och städer. I 
den ökade rörlighetens spår har vi kunnat se framväxten av en starkt tilltagande konkurrens.  
 
Sverige är inte undantaget denna globala utvecklingstrend. Vissa regioner har blivit vinnare i 
konkurrensen, de kännetecknas av tillräcklig storlek (varumarknad, arbetskraft) av ökad speciali-
sering och vidgade avsättningsmarknader. Det ger konkurrensfördelar och tillväxt. I andra reg-
ioner är utvecklingen den motsatta: regionen stagnerar ekonomiskt, förlorar invånare och brot-
tas med en svag attraktivitet.  
 
Denna utveckling föranleder ett antal frågor: 
 

 Hur kan vi förstå drivkrafterna bakom denna utveckling – och kan de påverkas på reg-
ional och lokal nivå? 

 
 Vilka ekonomiska, sociala och ekologiska effekter får utvecklingen – och kan de påver-

kas på regional och lokal nivå? 
 

 Hur kan städer och regioner omvandlas för att stå bättre rustade i konkurrensen gente-
mot omvärlden – och hur ser strategierna ut för att uppnå detta? 

 
 Hur kan planerings- och utvecklingsprocesser organiseras för att slagkraftigt sätt tillva-

rata regionens intressen? 
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Detta är de forskningsfrågor som stått i fokus för forskargruppen Stadsregioner och utveckl-
ingskraft (STOUT) vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH i Stockholm. Det 
är också dessa frågor som utgör kärnan i den bok du håller i handen. 
 
I bokens inledande kapitlen tar vi avstamp i omvärldsförändringar och hur dessa påverkat för-
utsättningarna för regional utveckling i Sverige.  
 
I bokens andra del belyser och diskuterar vi konsekvenserna på stadsnivå i form av bland annat 
behovet av stadsomvandling, relationen mellan bebyggelsemönster och energianvändning, samt 
sociala processer och integration.  
 
Bokens tredje del ägnas åt planeringsprocesser och förutsättningarna för att åstadkomma strate-
gier och handlingsplaner för utveckling. 
 
I bokens fjärde och avslutande del skisserar vi slutsatser som kan dras och diskuterar kortfattat 
de forskningsfrågor som STOUT-gruppen kommer att arbeta med under den kommande tiden. 
 
 
Stockholm i juni 2008  
 

Göran Cars & Carl-Johan Engström
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Kapitel 2 
 

Storstadsregioner, tillväxt och regionförstoring   
– en kumulativ process? 

 
Mats Johansson 

 
 
Detta kapitel avser att belysa sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt samt regionförstoringens olika 
förutsättningar i ett glesbefolkat land som Sverige. I det första fallet kan man urskilja två synsätt – ett där 
städernas framväxt ses som en effekt av tekniska förändringar inom andra sektorer och näringar samt ett andra 
där städer framstår som motorer i den ekonomiska utvecklingen. Vad gäller regionförstoringen är kopplingen till 
den konjunkturella och strukturella utvecklingen central. Även här finner man ofta en kumulativ och självför-
stärkande process där verkan blir orsak och vice versa och där trenden tycks vara att det råder ett positivt sam-
band mellan tillväxt och regionförstoring. Utifrån ett tillväxtperspektiv skulle då följande samband råda: den 
ekonomiska tillväxten påverkar regionförstoringen positivt vilket i sin tur stimulerar fortsatt ekonomisk tillväxt. 
Det bör även påpekas att kapitlet snarare är ett försök till en meta-analys än en analys som bygger på ny grund-
forskning. 
 

2.1 Inledning  
Att det råder ett positivt samband mellan urbanisering och ekonomisk tillväxt anses enligt de 
flesta urbanforskare som mer eller mindre givet. Detta illustreras ofta med internationella jäm-
förelser som visar ett starkt och entydigt samband mellan urbaniseringsgrad och inkomstnivå. 
Att jämföra olika länder och världsdelar med varandra i syfte att finna samband mellan städer, 
inkomst och utveckling kan verka något äventyrligt eftersom det i många fall blir som att jäm-
föra ”äpplen med päron” på grund av de olika naturliga, sociala och ekonomiska förutsättningar 
som råder och som skiljer sig åt mellan olika länder och världsdelar. Urbanisering, stadstillväxt 
och ekonomisk tillväxt anses således vara förknippat med varandra. Detta har dock sitt ur-
sprung i de senaste århundradenas utveckling i den så kallade utvecklade delen av världen. I 
tredje världen eller i u-länderna är däremot inte dessa samband lika uttalade. Istället har urbani-
seringen och den kraftiga stadstillväxten i dessa länder varit förknippad med fattigdom och för-
slumning. Detta innebär också att diskussionen och forskningen kring sambandet mellan städer 
och ekonomisk tillväxt till stor del är ”västerlandsorienterad”.  Detta gäller även diskussionen 
och analysen i detta kapitel. 
 
Sambandet mellan urbanisering, storstäder och ekonomisk tillväxt kan grovt delas in i två olika 
synsätt. Det ena synsättet poängterar urbaniseringen och stadstillväxten som en konsekvens av 
den ekonomiska utvecklingen och strukturomvandlingen där inte minst produktivitetsutveckl-
ingen inom olika sektorer är av betydelse. Det andra – och vanligaste – synsättet är däremot 
fokuserat på städerna som motor i utvecklingen. Dynamiska urbana agglomerationer uppkom-
mer genom korsbefruktningen mellan nya idéer som utvecklas i framför allt storstadsmiljön. 
Både ”urbanization economies” – som betonar storleken – och ”localization economies” – som 
framhäver ansamlingen av likartade verksamheter – uppstår och stora städer kommer med tiden 
alltmer att framstå som en drivkraft med avseende på ekonomisk tillväxt och utveckling. I detta 
sammanhang bör även tidsdimensionen framhållas, vilket något hårdraget innebär att verkan 
blir orsak och de båda processerna utgör en kumulativ process som förstärker varandra över 
tiden. Synsätten är dock inte exkluderande utan det är till stor del en fråga om olika tidsperspek-
tiv även om de ofta även existerar samtidigt. Det bör också påpekas att detta kapitel snarare är 
kvalitativ än kvantitativ till sin karaktär.  
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2.2 Urbaniseringen - en effekt av tillväxt och omvandling 
En bakomliggande orsak till detta synsätt är de produktivitetsvinster som omvandlingen från ett 
agrart till ett industriellt samhälle resulterade i – en omvandling som i många fall föregick eller 
gick hand i hand med urbaniseringsprocessen. Strukturella reformer som inhägnads- eller ”en-
closure”-rörelserna i Storbritannien och skiftesreformerna i Sverige i kombination med ny tek-
nik och bättre grödor resulterade i ökad produktivitet i jordbruket och ökad produktion. Allt 
fler kunde försörjas av allt färre relativt sett. En annan effekt blev att arbetskraft kunde frigöras 
och som kunde sugas upp av andra expanderande sektorer, till exempel den växande industrin i 
städerna. 
 
En utgångspunkt för detta resonemang är således de produktivitetsskillnader som råder mellan 
olika sektorer i ekonomin. Detta är ett fenomen som brukar gå under benämningen ”överför-
nings- eller överflyttningsvinster” och som uppkommer som en effekt av att högproduktiva 
sektorer och branscher expanderar mera än lågproduktiva. Om de senare dessutom går tillbaka 
blir effekten på produktiviteten och den ekonomiska tillväxten ännu större. Städernas utveckl-
ing blir således en effekt av de produktivitetsskillnader som råder mellan stadsnäringarna och 
landsbygdsnäringarna. Strukturomvandlingen i sig är således en viktig faktor bakom den kraftiga 
produktivitetsökningen på aggregerad nivå i ekonomin. 
 
Ett annat exempel är den exportbaserade svenska industrialiseringen under andra hälften av 
1800-talet som till stor del ägde rum utanför storstäderna. Sågverk och massafabriker anlades 
och utvecklades vilket resulterade i att städer som låg utmed till exempel Norrlandskusten 
grundades och växte i takt med att skogsindustrierna kom att betyda alltmer för den ekono-
miska utvecklingen. Dessutom uppkom en helt ny typ av orter i samband med infrastrukturens 
– och då framför allt järnvägens – utbyggnad, nämligen de orter och städer som kom att fun-
gera som noder och knutpunkter. Även dessa orter uppkom således som en effekt av den eko-
nomiska utvecklingen och bidrog sedan till att förstärka denna. I takt med att Sverige alltmer 
integrerades och inkomsterna ökade blev konsumtions- och förädlingsindustrierna allt viktigare 
och de ”gamla” storstäderna växte både i storlek och betydelse och inflyttningen tilltog. 
 
Resultatet enligt detta synsätt innebär således att urbaniseringen framför allt var en konsekvens 
av överföringen av produktionsfaktorer från landsbygden till städerna. Detta resulterade i över-
föringsvinster och agglomerationsfördelar i form av uppkomsten av kluster, större marknader, 
tillgång till kompetent arbetskraft, m m. Stadsnäringarna hade – och har alltjämt – i regel högre 
produktivitet än landsbygdsnäringarna, vilket förstärkte och förstärker de teknologiska framste-
gens effekter på såväl nationell och regional produktivitet som ekonomisk tillväxt. Strukturom-
vandlingen i sig blir således en viktig bestämningsfaktor bakom produktivitetsökningen på ag-
gregerad nivå i samhället samtidigt som lågproduktiva sektorer och regioner ökar sin produkti-
vitet genom bland annat utfasningen av de minst produktiva enheterna medan, allt annat lika, 
produktiviteten tenderar att sjunka i högproduktiva sektorer och regioner. Å andra sidan så bi-
drar överföringen av produktionsfaktorer till att effekterna av produktivitetshämmande flask-
halsar minskar. 
 
Ovanstående resonemang bygger dock på att matchningen på faktormarknaden fungerar frikt-
ionsfritt och att inga större matchningsproblem uppkommer. Problemet är dock att högproduk-
tiva respektive lågproduktiva verksamheter är lokaliserade i olika regioner, vilket för övrigt även 
gäller expanderande respektive tillbakagående företag, branscher och sektorer. Eftersom särskilt 
produktionsfaktorn arbete är relativt trögrörlig och att den ekonomiska omvandlingen resulterat 
i en ökad segmentering på arbetsmarknaden så blir resultatet ofta arbetskraftsbrist samtidigt 
som det existerar ett överskott på arbetskraft. Detta resonemang låg till exempel bakom den 
”Rhen/Meidnerska-modellen” där en solidarisk lönepolitik kombinerad med en aktiv arbets-
marknadspolitik skulle föra över produktionsfaktorer från lågproduktiva verksamheter till hög-
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produktiva med ökad aggregerad produktivitet och tillväxt som följd. Problemet var att dessa 
ofta låg på samma plats och därför krävdes en aktiv arbetsmarknadspolitik med hög arbets-
kraftsrörlighet som följd, speciellt under 1960-talet. Detta resulterade också i en kraftig omflytt-
ning av människor med en kraftig inflyttning till framför allt storstäderna och dess miljonpro-
gramområden. Dessa byggdes för övrigt som ett svar på den bostadsbrist i storstäderna som 
den kraftiga rörligheten under 1960-talet och början av 1970-talet resulterade i.  
 
Det finns forskare som går så långt som att göra gällande att det inte finns några belägg för att 
urbaniseringen i sig är drivkraften bakom ekonomisk tillväxt. I linje med ovanstående resone-
mang hävdas då att urbaniseringen framför allt är en biprodukt till den tekniska inom den pri-
mära sektorn och den strukturella omvandling som ägde rum i samband med övergången från 
ett agrart till ett industriellt samhälle. Genom tillväxten av en modern jordbruks- och industri-
sektor kom stadsnäringarna att expandera och urbaniseringen tillta. Urbaniseringen är således 
snarare en effekt av teknik- och strukturomvandlingen än en orsak till denna. Istället är det de 
former som urbaniseringen tar sig som är avgörande för dess inverkan på produktivitet och 
tillväxt (Henderson 2003b, Polèse 2005).  
 
Icke desto mindre blir det i längden ett cirkelresonemang eftersom urbaniseringen och stadstill-
växten i ett senare skede blir en expansionsfaktor beroende på urbaniseringens former och stä-
dernas struktur. Utan expanderande industrier och växande städer skulle det finnas risk för att 
de positiva effekterna av reformerna inom den primära sektorn inte skulle få de tillväxtfräm-
jande och med tiden välfärdshöjande effekter som blev fallet. Råvarubaserade och isolerade 
städer blir i regel inte heller motorer för den ekonomiska och regionala utvecklingen i den uts-
räckning som stora städer med ett mer diversifierat näringsliv blir. Städer som domineras av 
förädlingsindustrier med en stor löntagarklass med dess effekter på köpkraft och hemmamark-
nad påverkar utvecklingen mer än städer som endast växer upp på grund av råvarulokalisering 
och/eller tillgång till billig arbetskraft. Det var också först i slutet av 1800-talet i början av 1900-
talet som de svenska städernas betydelse som ”motor” i den ekonomiska utvecklingen tilltog.   
 
Något hårdraget kan således sägas att urbaniseringen i många fall snarare var en konsekvens av 
teknikutvecklingen och strukturomvandlingen inom den primära sektorn och att ”push”-
faktorn i detta fall var av större betydelse än ”pull”-faktorn. Ett liknande resonemang kan föras 
angående övergången från industrisamhällets tillbakagång och det post-industriella, kunskapsba-
serade samhällets expansion. Ett problem är dock att produktionsfaktorerna har blivit alltmer 
heterogena vilket hämmar överföringen av framför allt arbetskraft mellan olika verksamheter 
och regioner. Detta har resulterat i en ökad regional obalans och polarisering genom att framför 
allt arbetskraften blivit alltmer lokalt bunden på grund av rådande ekonomiska och sociala 
strukturer. 
 

2.3 Städer som drivkraft för tillväxt och omvandling 
Ovanstående resonemang går stick i stäv med den duala utvecklingsteori som förknippas med 
nobelpristagaren i ekonomi från 1979, Sir Arthur Lewis. Här är den moderna stadssektorn för-
knippad med omvandling och utveckling medan landbygdssektorn är förknippad med stagnat-
ion och under sysselsättning. Detta påverkar den primära sektorn genom att underutnyttjad 
arbetskraft dras till städerna och med tiden resulterar denna stadsdrivna process i en minskad 
undersysselsättning på landsbygden med följdverkningar på investeringar, ny teknik och pro-
duktivetsutveckling (Lewis 1954; se även Fai & Ranis 1964 samt Harris & Todaro 1970). Även 
här är det således en fråga överföring av produktionsresurser – arbetskraft – från den lågpro-
duktiva till den högproduktiva sektorn även om denna inte är teknikdriven med avseende på 
landsbygdens utveckling. Denna stad–landsbygdsdimension understyrker dock stadens strate-
giska betydelse för omvandlings- och tillväxtförloppet såväl nationellt som i städer och på 
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landsbygd. Detta synsätt är emellertid primärt u-landsorienterat och inte fokuserat på dagens 
utveckling i den industriella eller post-industriella delen av världen. Icke desto mindre har det 
vissa likheter med strukturomvandlingen under industrialiseringsprocessen i bland annat Sverige 
även om tekniska och institutionella reformer inom jordbruket föregick själva industrialiserings-
förloppet och stadstillväxten.  
 
Oavsett om strukturomvandlingen i ekonomin är orsak till urbaniseringen och storstädernas 
expansion eller ej så blir fallet att interaktionen mellan människor och olika kompetenser stimu-
lerar nya idéer, nya tekniska lösningar och innovationer med följd att produktivitet och tillväxt 
stimuleras. Detta synsätt är framför allt förknippat med Jane Jacobs och går stundtals under 
benämningen ”Jacobs economies” (Jacobs 1969, 1984). Befolkningsstorleken förstärker till och 
med produktivitetsutvecklingen i städerna genom att öka befolkningstätheten, vilket påskyndar 
tillväxten i humankapital och reducerar avstånden mellan olika individer. Ju högre utvecklings-
nivå desto mer betyder humankapitalet för tillväxt och välfärd, vilket förklarar skillnaderna i 
humankapitalets betydelse mellan länder och regioner i olika utvecklingsfaser. Enligt Jacobs är 
det snarare städerna och stadsregionerna som varit drivande för den ekonomiska tillväxten än 
nationerna som snarare har haft en återhållande effekt på tillväxten genom de olikartade region-
er som kommit att bilda och bildar en nation. Det finns också enligt en del forskare inte några 
belägg för att stora befolkningsagglomerationer i utvecklade länder hämmar tillväxten. Istället 
gäller det omvända: stora städer stimulerar både specialisering och diversifiering samt ökade 
investeringar i humankaptial, vilket i sin tur får positiva effekter på tillväxt och välfärd (se till 
exempel Becker, Glaeser & Murphy, 1999). 
 
Städernas betydelse har således förstärkts genom humankapitalets allt större betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen. Humankapitalet har också fått allt större betydelse inom tillväxtteorin 
och särskilt då genom uppkomsten av den nya tillväxtteorin och den nya ekonomiska geografin. 
Här betonas skaleffekterna av kunskap och informationsöverföring samt vikten av att dra nytta 
av endogena utvecklingsfaktorer som storstädernas attraktivitet och platsbundna egenskaper (se 
till exempel Andersson 1985, Florida 2002, 2005). Städer som kreativt centrum och för utbyte 
av information och kunskap har blivit en central ingrediens inom urbanforskningen genom den 
starka betoningen av de personella kontakternas betydelse för vilka staden utgör en av förut-
sättningarna. Även här kan man skönja ett kumulativt resonemang. Storstäder stimulerar hu-
mankapitalets tillväxt som i sin tur påverkar den ekonomiska tillväxten positivt genom de mer 
eller mindre platsspecifika egenskaperna. Denna utveckling resulterar sedan i ökad betydelse för 
storstäderna och dess drivkraft för utvecklingen. 
 
Även om humankapitalet har fått ökad betydelse som förklaringsfaktor för ekonomisk tillväxt 
under senare årtionden bland annat genom övergången till det post-industriella samhället är 
detta inte är ett nytt fenomen inom den ekonomiska teorin (se till exempel Marshall 1890).  
Många studier har också lagt fast sambandet mellan humankapital och ekonomisk tillväxt på 
såväl kort som lång sikt. Dessutom finns det många belägg för att högutbildad arbetskraft är 
överrepresenterad i stora stadsregioner vilket bör få positiva effekter på tillväxten. Implicit i 
resonemangen ligger dock att humankapitalet påverkar stadstillväxten som i sin tur påverkar 
den ekonomiska tillväxten positivt. Distinktionen mellan städer med förmåga att absorbera nya 
idéer och städer där ny kunskap skapas å ena sidan och städer som har förmågan att snabbt 
anpassa sig till förändrade förhållanden analyseras däremot sällan (Simon & Nardinell 2002).  
 
Många studier finner också positiva samband mellan produktivitet och de agglomerationsförde-
lar som uppkommer genom att ekonomiska aktiviteter samlas i stora urbana koncentrationer (se 
till exempel Krugman 1991, Henderson 1988, 2003a, Quigley 1998). Dessa tankegångar kan 
delvis ses som en fortsättning på Marshalls idéer om lokaliseringsfördelar i samband med in-
dustriella distrikt och i vars förlängning kluster, specialisering och korsbefruktning utgör cen-
trala begrepp (Marshall 1890). Detta säger dock inte något om orsakssambandens riktning mel-
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lan städers storlek, regionala fördelning och ekonomisk tillväxt. Istället får man nöja sig med att 
konstatera att sambandet finns men inte hur ”orsak–verkan-relationen” ser ut.  
 
För att undersöka detta är det således mer eller mindre nödvändigt att inkludera en tidsdimens-
ion i analysen. Som antyddes ovan kan sambandet i tiden se ut enligt följande: strukturomvand-
lingen inom vissa sektorer och branscher leder till att arbetskraft frigörs som sedan kan sugas 
upp i expanderande verksamheter, vilket resulterar i urbanisering och stadstillväxt med positiva 
effekter på tillväxten. Agglomerationsfördelar uppkommer – olika under olika tidsperioder – 
vilket får till följd att städerna efterhand ses som drivkraft för den nationella, regionala och lo-
kala tillväxten. Som indikerades i föregående avsnitt så får städerna – och särskilt då storstäder-
na – allt större betydelse som drivkraft för tillväxt och omvandling över tiden. Från att åt-
minstone delvis ha varit en funktion av omvandling inom den agrara sektorn eller beroende av 
någon enstaka råvara blir urbaniseringen och stadstillväxten en effekt av städernas egen innebo-
ende utveckling med de förutsättningar och restriktioner som råder. Detta innebär också att 
städerna – och storstäderna – får allt större betydelse för den regionala och nationella utveckl-
ingen och konkurrenskraften som en funktion av den ekonomiska och strukturella omvandling-
en. Betraktat som ”motor” för den ekonomiska utvecklingen är det således inte endast en grad-
skillnad utan snarare en artskillnad som råder mellan de olika synsätten. 
 
Den ovan skisserade utvecklingsprocessen verkar också till stor del vara applicerbar på den 
svenska urbaniseringen och stadsutvecklingen med avseende på dess effekter på tillväxt och 
välstånd. Hemmamarknaden var före det industriella genombrottet begräsad på grund av brist-
fälliga kommunikationer och industrierna var ofta regionalt och lokalt orienterade och kan sna-
rare ses som en protoindustrialisering än som ett utslag för den ”moderna” industrisektorns 
genombrott. Istället kom mindre orter och städer att växa fram som en konsekvens av jordbru-
kets omvandling och industrins utveckling utanför storstäderna (Schön 1979, 1982, Nilsson 
1989, Westlund 1992, 1998). Den ”moderna” svenska industrialiseringen var dock till stor del 
en rural process i bemärkelsen att de råvarubaserade industrierna inte växte upp i redan väleta-
blerade stora städer och då som ett svar på en ökad utländsk efterfrågan på svenska produkter 
som järn, trävaror och pappersmassa och nya fabriksstäder – särskilt längs Norrlandskusten – 
växte upp samtidigt som gamla bruksorter expanderade. Det var först med förädlingsindustrier-
nas – inklusive konsumtionsvaruindustriernas – expansion, som storstäderna med dess stora 
marknader kom att bli dominerande i industrialiseringsprocessen. Då hade landet också blivit 
ekonomiskt integrerat genom infrastrukturens utbyggnad – det kan inte nog poängteras hur 
mycket de interna kommunikationerna betydde för att ekonomiskt integrera ett så ytstort land 
som Sverige som annars till stor del var beroende av kusttrafiken. I samband med detta kom 
även inlandsstäderna att växa och nya stationssamhällen växte upp med ekonomiska spridnings-
effekter som följd. Storstädernas betydelse kom också att accentueras genom dess mer diversifi-
erade näringsliv med såväl ”urbanization economies” som ”localization economies” som följd.  
 
Denna utveckling tycks också har förstärkts under efterkrigstiden och särskilt då under de sen-
aste decennierna och torde inte minst gälla för Stockholmsregionen och den regionförstoring 
som ägt rum med effekter i och för hela Mälardalsområdet. Talesättet ”när det går bra för 
Stockholm, går det bra för Sverige” och vice versa tycks äga en viss giltighet, vilket skulle tyda 
på att storstadsregionerna även i Sverige kan ses som motorer i utvecklingen. Ett annat exempel 
är den regionförstoring som har skett i Öresundsbrons fotspår och som idag omfattar 27 kom-
muner i södra och västra Skåne. Här finns även ett embryo till en transnationell regionförsto-
ring som kommer att resultera i en internationellt konkurrenskraftig storstadsregion i norra 
Europa (ESPON 1.1.1). Att storstadsregionerna har betydelse för den nationella ekonomiska 
utvecklingen såväl i uppgång som i nedgång kan tyckas självklart.  Genom sin storlek har dessa 
regioner ett genomslag på tillväxten på ett helt annat sätt än mindre regioner som dels inte väger 
lika mycket i den samlade ”tillväxtmixen”, dels inte har de spridningseffekter på andra regioner 
med avseende på nya idéer och ny teknik som storstadsregionerna har. Detta ligger också i linje 
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med Jacobs tankegångar om att det är storstäderna och stadsregionerna som är drivkraften 
bakom den nationella tillväxten snarare än tvärtom – det vill säga att städernas expansion och 
tillväxt är betingad av den nationella tillväxten.  

2.4 Rumsliga produktcykler, tillväxt och omvandling 
Många studier har emellertid pekat på att urbaniseringen och storstädernas utveckling även kan 
resultera i en divergerande utveckling beroende på vilka sektorer som lokaliserar sig på olika 
platser. Kunskapsintensiva verksamheter föredrar storstadsregionerna med dess stora utbud av 
kompetent och högutbildad arbetskraft medan standardiserad varuproduktion prioriterar låga 
mark- och lönekostnader. Detta resonemang ligger också i linje med den s.k. produktcykelteorin 
som överfört i ett regionalt sammanhang kan betraktas som rumsliga produktcykler. Överfört 
till svenska förhållanden med internationella utblickar innebär detta emellertid att traditionella 
industriorter får allt svårare att hävda sig in den internationella konkurrensen och är känsliga för 
externa chocker i form av stora företagsnedläggningar och tilltagande konkurrens medan stor-
stadsregionerna med sitt diversifierade och kunskapsintensiva näringsliv är mindre känsligt för 
dessa typer av externa ”chocker”.  
 
I samband med att produktionsfaktorerna har blivit allt mer heterogena så har humankapitalet 
fått allt större betydelse som förklaring till tillväxt och utveckling inte minst rörande städernas 
utveckling och omvandling. Detta är ett påstående som tycks gälla generellt och ifrågasätts 
knappast inom urbanforskningen trots de stora framsteg som gjorts inom infrastruktur och 
kommunikationer med ökad tillgänglighet som följd. Istället torde regionförstoring och poly-
centrisk utveckling medföra att humankapitalet kan lokalisera sig över en större geografisk yta 
och inte ensidigt bli beroende av ett enda centra även om detta fortfarande är dominerande med 
avseende på arbetstillfällen och näringsliv. Genom regionförstoringen kommer ”matchnings-
processen” på arbetsmarknaden dessutom att underlättas och den regionala – och den nation-
ella – tillväxten gynnas. Även i detta sammanhang utgör Skåne och Öresundsregionen samt 
Stockholms- och Mälardalsområdet intressanta studie- och analysobjekt. I båda fallen tycks reg-
ionförstoringen ha lett till en mer polycentrisk utveckling vilket bör resultera i bättre fungerande 
lokala arbetsmarknader med åtföljande positiva effekter på tillväxten såväl regionalt som nat-
ionellt. Genom att kostnader, infrastruktur, närhet och tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika 
orter och regioner leder detta till en spridning av olika aktiviteter enligt dess beroende av dessa 
faktorer. Detta gäller såväl inom som mellan olika regioner. Detta tar sig också uttryck i lokali-
seringsskift över tiden då produktionens känslighet för mark- och lönekostnader, infrastruk-
turens utbyggnad etc. förändrar olika orters och regioners lokaliseringsfördelar.   
 
En annan utgångspunkt för diskussionen kring urbanisering – eller snarare urban koncentration 
och storstadstillväxt – står att finna i Jeffrey Williamsons diskussion kring den omvända U-
kurvan med avseende på ekonomisk tillväxt. Detta icke-specifikt stadsorienterade synsätt går i 
korthet ut på att en koncentration av kapital – och därmed även en snedare inkomstfördelning 
– stimulerar den ekonomiska tillväxten i början av tillväxtprocessen. Investeringsvilligt kapital 
koncentreras till städer och tillväxtregioner och kommer därmed även den produktiva verksam-
heten tillgodo och blir följaktligen en drivkraft i tillväxtprocessen (Williamson 1965). Det bör 
dock påpekas att Williamson snarare arbetar med tvärsnittsdata för att analysera olika utveckl-
ingsfaser än med tidsseriedata. Icke desto mindre kan Williamsons resonemang med fördel ap-
pliceras på regional utveckling. Genom urbana agglomerationer uppnås skalfördelar som man 
inte skulle få del av ifall de produktiva resurserna vore mer jämnt fördelade. Detta får då posi-
tiva effekter på den ekonomiska tillväxten i de tidigare utvecklingsfaserna och kan betraktas 
som en rationell hushållning med begränsade resurser och städerna blir en drivkraft för den 
ekonomiska tillväxten.  
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Efter hand som den ekonomiska utvecklingen fortskrider kommer emellertid bilden delvis att 
förändras. Analogt med resonemanget kring inkomstutvecklingen under olika utvecklingsfaser 
kommer då en jämnare fördelning av köpkraften att fungera tillväxtfrämjande och i denna fas 
sker det även en decentralisering och spridning av verksamheter från storstäderna till omlandet. 
En orsak är förbättrad infrastruktur och ökad köpkraft i andra regioner. Dessutom kommer 
storstäderna att med tiden bli högkostnadsregioner och mindre attraktiva än tidigare för poten-
tiella investerare – särskilt i yt- och markkrävande verksamheter – samt för inflyttare på grund 
av bland annat högre boendekostnader, vilket hämmar befolkningstillväxten. Internationella 
empiriska studier har också belyst förekomsten av detta fenomen – den urbana koncentrationen 
minskar då inkomsterna i landet stiger (se till exempel Henderson 2003b, Davis & Henderson, 
2003). Storstäderna bör således inte hämmas i sin utveckling på grund av att andra regioner 
släpar efter i utvecklingen. Detta är istället en falsk generalisering – risken är snarare att effekten 
blir att såväl storstäder som övriga städer och regioner förlorar på en sådan politik. Ifall vissa 
storstäder går tillbaka bör det istället vara som en effekt av att de spelat ut sin roll som tillväxt-
skapande och utvecklingsfrämjande såväl nationellt som internationellt. Historien kan vittna om 
åtskilliga fall där omkastning i rangordning och betydelse av olika städer och regioner har ägt 
rum. Som exempel kan nämnas råvaruproducerande regioner och traditionella industristäder 
som växte sig stora och starka under industrisamhällets genombrott och utveckling men som 
sett efterfrågan på sina produkter vika eller försvinna. Generellt sett så gynnar dock storstäder-
nas utveckling övriga regioner genom dess internationella konkurrenskraft och i synnerhet för 
små länder som Sverige med brist på konkurrenskraftiga polycentriska stadsregioner (se till ex-
empel Dahl, Einarsson & Strömquist 2003, Mälardalsrådet 2005 samt Adolphsson, Johansson 
& Van Well 2006). 
 
Många studier har pekat på att denna process kan resultera i en divergerande utveckling med 
avseende på vilka sektorer som lokaliserar sig på olika platser. Kunskapsintensiva verksamheter 
föredrar storstadsregionerna med dess stora utbud av kompetent och högutbildad arbetskraft 
medan traditionella varuproducenter prioriterar låga inputkostnader. I Sverige finns det ett 
mycket starkt samband mellan regionstorlek och ett diversifierat näringsliv. Det är således inte 
speciellt överraskande att sambandet är mycket starkt mellan regionstorlek och näringslivets 
diversifiering – R2-koeficienteten är hela 0.97 mellan storleken på de s k FA-regionerna och 
branschbredden i Sverige (NUTEK, 2006). Att storstadsregionerna med sitt diversifierade nä-
ringsliv har större möjligheter att klara sig än ensidiga industriorter med standardiserad produkt-
ion torde följaktligen vara odiskutabelt vilket inte minst dagens ekonomiska utveckling vittnar 
om. 
 

2.5 Polycentrism och bristen på svenska storstadsregioner 
Som bekant är Sverige ett glesbefolkat och ytstort land med få stora städer. Detta innebär också 
– åtminstone implicit – att städers och stadsregioners förutsättningar att inom sig utveckla mer 
eller mindre polycentriska (flerkärniga) strukturer, såväl med avseende på lokala arbetsmark-
nader som flerkärniga boendestrukturer, skiljer sig åt mellan olika delar av landet. En annan 
central fråga är hur matchningsprocessen på arbetsmarknaden utvecklas i olika delar av landet 
genom regionförstoring och därmed även förutsättningarna för endogen tillväxt och territoriell 
sammanhållning. Andra centrala frågor är ifall det finns förutsättningar för en polycentrisk ut-
veckling utanför de svenska storstadsregionerna och om det finns regioner där det över huvud 
taget finns några förutsättningar att utvecklas i polycentrisk riktning. 
 
Empiriska analyser med avseende på den polycentriska utvecklingens effekter på synergi och 
ekonomisk utveckling lyser till stor del med sin frånvaro. Istället har man utgått från att poly-
centrisk utveckling ”per definition” resulterar i synergieffekter och att helheten blir större än 
delarna. Synergieffekter är det mervärde som uppstår då flera städer specialiserar sig inom olika 
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nischer. Synergieffekten är då den effektivitetsvinst som uppstår då aktören/staden koncentre-
rar sig på en kärnverksamhet och därmed inte behöver lägga energi på aktiviteter som inte är 
central för verksamheten. Detta uppstår genom specialisering, omfördelning och medverkan 
efter förmåga och kompetens. Detta innebär i sin tur att staden kan förbättra sig inom sin spe-
cialisering och utveckla sin ekonomiska identitet. 

Figur 2.1. Funktionella regioner inom EU samt Norge och Schweiz. Källa: ESPON 1.1.1. 
 
Genom dessa synergier kan således ett system av städer i en region skapa en större diversifiering 
med avseende på ekonomiska funktioner än de enskilda städerna var för sig kan åstadkomma. 
Genom att skapa större kritiska massor för komplementära städer – och därmed horisontella 
synergier – skapas också möjligheter till ytterligare specialisering inom respektive verksam-
het/stad. Följaktligen uppstår då också synergieffekter i respektive stad. Regionen uppnår då 
också högre välfärd och ett mer diversifierat samhällsliv. Detta resonemang ligger således i linje 
med teorin om rumsliga produktcykler där olika regioner specialiserar sig enligt sina kompara-
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tiva fördelar. Genom en polycentrisk utveckling ökar även regionernas konkurrenskraft, vilket 
för övrigt är en central ingrediens i Lissabon-strategin. 
 
Det finns emellertid studier som visar att det snarare har varit monocentriska regioner i perife-
rin än polycentriska i centrum som har haft den snabbaste tillväxten under senare år (ESPON 
1.4.3). Här bör man dock beakta att de monocentriska regionerna ofta startar från lägre ut-
gångsnivåer med avseende på inkomst och utveckling och därmed kan dra nytta av de tillväxt-
fördelar att ligga efter i utvecklingsfas – man startar från ”scratch”. Att den ekonomiska tillväx-
ten varit högre i ett flertal monocentriska regioner i EU:s nya medlemsländer torde således dock 
inte stå i motsättning till utvecklingen av polycentriska regioners högre konkurrenskraft och då i 
synnerhet inte på lång sikt. Monocentriska regioners snabba tillväxt är i dessa fall snarare för-
knippat med den låga utgångsnivån än med motsättningen polycentrism kontra monocentrism 
visavis den ekonomiska tillväxten. 
 
Det bör även understrykas att en snabb monocentrisk utveckling riskerar att undergräva den 
territoriella sammanhållningen genom att utvecklingen koncentreras till en eller ett par regioner 
och att detta kan – men behöver inte – leda till en negativ utveckling i övriga regioner med po-
larisering och ökade regionala obalanser som följd. Detta är ett fenomen som man tycks upp-
leva i EU:s nya medlemsländer – med undantag för Polen och Slovenien – på grund av en 
monocentrisk utveckling där huvudstäderna dominerar utvecklingen totalt. 
 
Inom ESPON har man identifierat ett antal funktionella urbana områdena (FUA:s = Functional 
Urban Areas) inom EU samt Norge och Schweiz (ESPON 1.1.1). En FUA består av sju funkt-
ioner: befolkning, transportmöjligheter, turistindustri, basindustri, kunskapsbaserade områden 
(till exempel högskola och universitet), beslutsfattande inom den privata och den offentliga sek-
torn. På så sätt är FUA:s eller stora städer med dessa viktiga urbana funktioner utgångspunkter-
na för att beskriva och analysera polycentrism respektive monocentrism, såväl i termer av terri-
toriell utspridning av urbana områden som ur ett nätverksperspektiv bestående av flöden av 
gods och tjänster samt samarbetsformer. I Sverige har man lokaliserat 47 FUA:s som omfattar 
89 procent av Sveriges befolkning. 
 
Stockholm är den enda svenska funktionella stadsregion – i bemärkelsen FUA – som är av 
europeisk dignitet. På lägre nivåer finns storstäderna – enligt svenska mått – Malmö och Göte-
borg vilka är FUAs av nationell betydelse. Falun, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, 
Karlstad, Linköping, Luleå, Umeå, Uppsala, Gävle, Västerås samt Örebro tillhör regionala 
FUAs. Längst ned finns städer som Borås, Eskilstuna, Nyköping, Sundsvall, Fagersta och Växjö 
som endast är FUAs av lokal betydelse. 
 
Polycentriska stadsregioner har – som tidigare nämnts – blivit ett begrepp som alltmer kommit 
upp på den regionalvetenskapliga agendan under de senaste tio-femton åren. Frågan är dock 
hur nytt begreppet i själva verket är. Den amerikanske regionalforskaren William Alonso intro-
ducerade begreppet ”borrowed size” – lånat eller extra utrymme – redan 1973 som en före-
gångare till polycentriska urbana strukturer. Alonso upptäckte i sina studier att företag lokali-
serade sig till och människor drog nytta av att bosätta sig i mindre städer nära storstäderna i 
Förenta Staterna. På så sätt drog man fördel av både den lilla stadens fördelar men kanske fram-
för allt även av storstadens – det vill säga ”borrowed size”. Alonso poängterade även att detta är 
ett alltmer vanligt förekommande fenomen även i Europa och särskilt då i Tyskland och Be-
nelux-länderna, det vill säga länder som bland annat inom ESPON har kommit att förknippas 
med just polycentrisk urban utveckling (Alonso 1973, se även Phelps 2004). 
 
Det primära syftet med både polycentrisk utveckling och regionförstoring är att minska ”mis-
matchen” på arbetsmarknaden och i ekonomin samt att i större utsträckning rationellt utnyttja 
befintliga produktionsresurser för att påverka den ekonomiska tillväxten positivt. Detta ligger i 
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linje med att en polycentrisk utveckling minskar matchningsproblemen och transaktionskostna-
derna, ökar tillgängligheten samt stimulerar tillväxt och hållbar utveckling genom att utnyttja 
komplementariteten i den polycentriska strukturen. Detta tycks också vara en tendens som rå-
der i de svenska storstadsregionerna där regionförstoringen tycks gå ”hand i hand” med en till-
tagande polycentrisk utveckling. Mest uttalat tycks detta vara i Skåne där pendligsmönstren är 
betydligt mera symmetriska än till exempel i Stockholmsregionen. 
 

2.6 Regionförstoring – en svensk medelväg? 
De långväga flyttningarna har tidigare förknippats med industrisamhällets flyttmönster. Folk 
flyttade från jord- och skogsbruket till industrin och från orter och regioner med arbetslöshet 
till områden där arbetskraft efterfrågades. Man växte upp på landet och flyttade till städer och 
tätorter – generationerna hade relativt likartade flyttmönster även om de skiljde sig med avse-
ende på storlek och intensitet. Det som skilde var inte så mycket riktningen som benägenheten 
att flytta utan det var snarare en grad- än en artskillnad som skiljde de olika generationerna åt 
med avseende på flyttningar och boende (Johansson & Persson 1991). Arbetskraften var också 
relativt homogen till sin karaktär och segmenteringen eller tudelningen på arbetsmarknaden var 
inte så uttalad som den är idag. Det var relativt lätt att få ett arbete ifall man valde flyttningsal-
ternativet och det fanns ett starkt samband mellan konjunkturutvecklingen och de långväga 
flyttningarna. Goda tider resulterade i höga flyttningstal medan dåliga tider medförde att flytt-
ningarna minskade (Johansson och Persson 1999). 
 
Det post-industriella flyttmönstret har en annan karaktär. Visserligen finns det fortfarande ett 
samband mellan de som flyttar till arbete och sysselsättningsutvecklingen i inflyttningsregionen 
men de arbetsmarknadsrelaterade flyttningarna har fått allt mindre betydelse (se till exempel 
Johansson & Persson 1999, 2000; Garvill, Malmberg & Westin 2000). Detta har resulterat i att 
sambandet mellan bruttoflyttningarna totalt sett och konjunkturutvecklingen har upphört åt-
minstone mätt över tiden under de senaste årtiondena. Istället har flyttningarna blivit alltmer 
studierelaterade eller platsrelaterade – i det senare fallet storstadsstadsbetingade – och många av 
ungdomarnas flyttningar är ”ad hoc flyttningar” och av varianten ”följa strömmen”. Denna i 
och för sig allmänna trend har drabbat den övervägande majoriteten av landets kommuner eller 
lokala arbetsmarknader. Äldre personer har liksom tidigare en låg flyttningsbenägenhet, vilket 
bidrar till att ålderspyramiden blir allt tyngre upptill som en konsekvens av utflyttning och låga 
födelsetal i många kommuner och lokala arbetsmarknader. 
 
Detta har också resulterat förutsättningarna för en ”endogen” utveckling och omvandling mel-
lan olika lokala arbetsmarknader alltmer har kommit att divergera. Lokala arbetsmarknader som 
karakteriseras av ungdomar och högutbildad arbetskraft – ofta involverade i en regionförsto-
ringsprocess med funktionella arbetsmarknader som en central ingrediens – har helt andra för-
utsättningar att möta den ekonomiska omvandlingens krav än små isolerade arbetsmarknader 
med ett ensidigt näringsliv och en allt äldre befolkning. 
 
Samtidigt som de arbetsmarknadsrelaterade flyttningarna har minskat i betydelse har pendlingen 
ökat. Pendlingen har således i allt större utsträckning börjat ersätta flyttningarna som smörjme-
del på de regionala arbetsmarknaderna. Detta innebär också att de lokala arbetsmarknaderna har 
blivit allt färre och ökat i storlek. År 1970 fanns det 187 lokala arbetsmarknader i landet – tret-
tiofem år senare var motsvarande siffra mindre än hälften (84 stycken år 2004). Det bör dock 
påpekas att regionförstoringen inte automatiskt är identiskt med en polycentrisk utveckling. 
Regionförstoring kan vara förenligt med en polycentrisk utveckling likväl som med en mono-
centrisk. Däremot är en ofta förknippad med flerkärniga boendestrukturer som i sin tur kan 
vara ett embryo till en polycentrisk utveckling inom en monocentrisk struktur. Detta har också 
visat sig i utvecklingen inom EU (ESPON 1.1.1). 
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Flyttningar och pendling är två intimt sammanhängande begrepp i regionförstoringsprocessen. I 
en del fall utvecklas de i symbios – man flyttar till en ort och pendlar till sitt gamla arbete – me-
dan i andra fall det motsatta förhållandet verkar vara giltigt, d.v.s. de förbättrade pendlingsmöj-
ligheterna möjliggör och stimulerar regionförstoringen genom att man pendlar istället för att 
flytta (Johansson, Nygren & Wictorin 2004). 
 
Segmenteringen eller ”mismatchen” på arbetsmarknaden tycks dessutom alltmer ha blivit en 
regional ”mismatch” – det vill säga utbud och efterfrågan på arbetskraft passar inte ihop varken 
inom eller mellan olika regioner.  Efterfrågan och utbud på bostäder och arbetskraft matchar 
inte heller varandra och regionala bostads- och arbetsmarknadskriser uppstår – bostadsbristen 
ses som en hämmande faktor för utvecklingen i till exempel Stockholmsregionen (OECD 
2006). Den geografiska rörligheten verkar således i allt mindre utsträckning ha kommit att fun-
gera som smörjmedel i tillväxtprocessen och förklaras till stor del av andra orsaker och får där-
med helt andra effekter på tillväxt och omvandling än tidigare (se till exempel Johansson och 
Persson 1999, Cars & Johansson 2001). Genom regionförstoringen kan emellertid matchnings-
problemen på arbetsmarknaden åtminstone delvis lindras och utan regionförstoring skulle troli-
gen segmenteringen på arbetsmarknaden vara ännu mer uttalad är den är. Regionförstoringen 
och den ökade pendlingen bör resultera i att det är lättare för en person att få rätt jobb och för 
företagen att finna rätt typ av arbetskraft. Regionförstoring och större funktionella lokala ar-
betsmarknader bör således ha en tillväxtfrämjande effekt och då i synnerhet i de expansiva reg-
ionerna eftersom det i regel är i dessa som olika typer av flaskhalsproblem uppkommer. 

2.7 Stadsutveckling, regionförstoring och ekonomisk tillväxt – orsak eller 
verkan? 
I Sverige har regionförstoring och fungerande lokala arbetsmarknader kommit att inta rollen 
som ett regionalt tillväxtskapande instrument och detta har likheter med och påminner om såväl 
”borrowed size” som polycentrisk utveckling (SOU 2000:36; Johansson & Persson, 2000).  Reg-
ionförstoring och fungerande lokala arbetsmarknader kan även ses som ett rationellt sätt att 
hantera begränsade resurser i ett glesbefolkat land och ett substitut för bristande förutsättningar 
med avseende på en komplementär polycentrisk utveckling. Tillgänglighet och god infrastruktur 
– i vid bemärkelse � är nödvändiga förutsättningar för att få till stånd fungerande lokala ar-
betsmarknader med tillväxtfrämjande effekter. Dessa begrepp har också blivit mer eller mindre 
officiell politik genom den senaste regionalpolitiska propositionen, i vilken för övrigt benäm-
ningen regionalpolitik ersattes av regional utvecklingspolitik. Det som är rationellt i ”pentagon-
en” behöver dock nödvändigtvis inte vara det i ett ytstort och glest befolkat land som Sverige, 
där förutsättningarna mellan olika delar avsevärt skiljer sig åt med avseende på en polycentrisk 
respektive monocentrisk utveckling.  
 
Sambanden mellan rörlighet, regionförstoring och tillväxt belyses i den schematiska skissen på 
följande sida (figur 2.2).  
 
Det finns emellertid ofta en tendens till att överbetona tillgänglighetens betydelse för regionför-
storing och ekonomisk tillväxt. Tillgängligheten i sig är nödvändigtvis inte en tillväxtskapande 
faktor ifall den inte även resulterar i en bättre och mera effektiv resursallokering. Tillgänglighet-
en innebär i detta fall att olika städer och orter kompletterar varandra med åtföljande produkti-
vitetsökningar och välfärdsvinster som följd. God infrastruktur som gynnar uppkomsten av 
tätortsnätverk är viktigt för regionförstoringen och dess positiva effekter på den ekonomiska 
tillväxten men det finns även risker att polariseringen ökar mellan de som ingår in nätverken 
och de som står utanför (se till exempel ESDP, 1997, Engström & Legeby, 2001). IT-
revolutionen tycks även ha stärkt de stora städernas konkurrenskraft genom koncentrationen av 
ny teknik samt uppbyggnaden av de ”storstadsnätverk” som blir en av följderna. 



   

18

 
I vilken mån är då regionförstoringen ett medel i tillväxtprocessen eller ett resultat av denna? 
Mycket tyder på att regionförstoringen tilltar under perioder av ekonomisk tillväxt och ökad 
efterfrågan på arbetskraft – regionförstoringen verkar variera cykliskt med konjunkturerna kring 
den trendmässiga utvecklingen. Detta framgår inte minst av utvecklingen under 1990-talets 
krisår då regionförstoringen i det närmaste avstannade. Under goda tider har man fler arbetstill-
fällen att välja på både lokalt och regionalt. Detta skulle visserligen också kunna få motsatt ef-
fekt – jobben finns även på hemorten – vilket skulle hämma regionförstoringen. Mycket tyder 
dock på att det första alternativet överväger. Under dåliga tider finns det däremot inte så många 
jobb att pendla till utan man stannar därför kvar på hemorten och på sitt ”gamla” jobb eller 
som arbetslös (Johansson & Persson 1999). 
 

 
Figur 2.2. En schematisk skiss över sambanden mellan rörlighet, regionförstoring och tillväxt (Se även 
Adolphsson, Johansson & Van Well, 2006).  
 
 
Ett problem med i synnerhet små lokala arbetsmarknader är att de har ett svagt differentierat 
och diversifierat näringsliv och att det därigenom uppkommer ”mismatch” på den lokala ar-
betsmarknaden, vilket hämmar den lokala utvecklingen och omvandlingen. Regionförstoringen 
bör emellertid bidra till att matchningsprocessen på arbetsmarknaden blir bättre och att resur-
serna utnyttjas mera optimalt – det ligger i pendlingens ”natur” att underlätta matchningen på 
arbetsmarknaden. Detta innebär i sin tur att regionförstoringen i sig också stimulerar den eko-
nomiska tillväxten och särskilt då i områden som expanderar kraftigt utifrån ett regionförsto-
ringsperspektiv. Regionförstoringen kan således ses både som orsak till och verkan av den eko-
nomiska tillväxten och denna kumulativa process driver på utvecklingen i allmänhet och i ex-
panderande regioner med en väl utbyggd infrastruktur i synnerhet. 
 

 Polycentrism, regionförstoring och tillväxt  - en skiss 
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Ett annan förväntat resultat av regionförstoring är att lokala arbetsmarknader med hög tillgäng-
lighet inte drabbas lika hårt vid konjunkturella eller strukturella störningar som mera isolerade 
lokala arbetsmarknader. Lokala arbetsmarknader med hög tillgänglighet kan lättare integreras 
med angränsande lokala arbetsmarknader än mera isolerade lokala arbetsmarknader med långa 
avstånd och låg tillgänglighet där pendling inte är ett reellt alternativ utan där flyttning istället 
blir utvägen och alternativet till arbetslöshet, undersysselsättning och bidragsberoende. 
 
Regionförstoringen innebär således att boende och arbete har blivit alltmera åtskilt och att nya 
boendemönster har börjat växa fram bland annat som ett resultat på arbetslivets förändringar.  
Det nya arbetslivet tillåter mer av distansarbete, vilket innebär att överskotts- och bristsituation-
er på bostads- och arbetsmarknaden med tiden kan minska åtminstone i förhållande till en situ-
ation där arbete och boende är mer eller mindre samlokaliserade. En förutsättning för en funge-
rande regionförstoring är dock att infrastrukturen – i vid bemärkelse – fungerar och att tillgäng-
ligheten ökar. Ur figur 2.2 kan också utläsas att tillgängligheten är en ytterst central variabel i 
regionförstoringsprocessen för att arbetsmarknaden skall fungera samt tillväxten stimuleras.  
 
Denna utveckling kan också observeras i de regioner där regionförstoringen gått som snabbast 
och varit mest uttalad – det vill säga framför allt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Skåne. Även för tätbefolkade områden i södra och mellersta Sverige finns det goda möjlig-
heter till regionförstoring och polycentrisk utveckling. Bland de ytstora kommunerna i Norr-
lands inland är däremot möjligheterna till regionförstoring begränsade. Här är det snarast så att 
en del kommuner består av två lokala arbetsmarknader och inte en enda eftersom de stora av-
stånden försvårar pendling mellan olika tätorter inom samma kommun. 

2.8 Avslutande kommentarer 
Detta kapitel har haft till syfte att diskutera sambanden mellan stadsutveckling och ekonomisk 
tillväxt och utveckling. Detta har gjorts utifrån olika aspekter och synsätt. Något hårdraget kan 
sägas att orsakssambanden går i båda riktningarna beroende på vilken tidsdimension man anläg-
ger. Ett synsätt bygger på att städernas uppkomst och utveckling är en effekt av utvecklingen 
inom den primära sektorn där teknikutveckling, institutionella förändringar och produktivitets-
ökningar resulterade i ett ökat utbud av arbetskraft som de expanderande stadsnäringarna och 
städerna kunde dra nytta av. Detta resulterade i en snabb urbanisering – dels genom att gamla 
städer växte, dels genom att nya städer växte upp som en konsekvens av lokalisering i närhet av 
råvaror, transportleder och drivkraft. I många fall var dessa en konsekvens av en ökad efterfrå-
gan på svenska produkter internationellt och kom att fungera som enklaver och föga integre-
rade i den nationella ekonomin bortsett från kapitalförsörjningen. De mest uttalade exemplen är 
städerna längs Norrlandskusten samt Kiruna och Malmberget där ny teknik gjorde att Norr-
landsmalmen kunde utnyttjas kommersiellt. 
 
Samtidigt fanns det större städer som fungerade dels som handelsstäder, dels som administra-
tiva och byråkratiska centra. Dessutom hade städer vuxit upp som servade den omkringliggande 
landsbygden med både produktions- och konsumtionsvaror. Dessa hade dock en begräsad av-
sättningsmarknad eftersom infrastrukturen ännu inte var utbyggd och den nationella ekonomin 
föga integrerad. Icke desto mindre utgjorde dessa städer embryon till både centralnoder och 
potentiella industristäder och kom i många fall att växa sig allt starkare genom den ökande nat-
ionella ekonomiska integrationen. Ansamlingen av ekonomiska aktiviteter stimulerade upp-
komsten av nya klasser, yrkeskategorier och aktiviteter som stimulerade en centralisering av 
verksamheter och människor. Detta innebar också att de kom att bli en drivkraft i den ekono-
miska omvandlingen av såväl den omkringliggande landsbygden som städerna själva – fler 
människor kom att verka marknadsutvidgande och med förädlingsindustriernas genombrott i 
slutet av 1800-talet växte sig en arbetar- och löntagarklass sig allt starkare. Hushållen blev kon-
sumenter och företagen producenter och en kumulativ process var satt i rörelse. 
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Med tiden kom framför allt storstäderna i sig själva bli en drivkraft för den ekonomiska utveckl-
ingen och omvandlingen. Mångfald och diversifiering, introduktion av ny teknik, tekniksprid-
ning till övriga regioner, rumslig arbetsfördelning gör att storstäderna har en tillväxtfrämjande 
effekt för den nationella ekonomin. Utvecklingen av internationella nätverk är också en faktor 
som stimulerar den nationella ekonomin. Storstadsmiljön med dess dragningskraft på välutbil-
dad och köpstark arbetskraft är ytterligare en faktor som medverkar till att storstäderna fungerar 
som motorer i utvecklingsprocessen. Det bör dock påpekas att detta framför allt är ett fenomen 
som är förknippat med ”Västvärldens” utveckling – i u-länderna gäller ofta det motsatta förhål-
lande där de största städerna lider av ”elefantiasis” med hög arbetslöshet, förslumning och utan-
förskap. 
 
Att även stora städer kan genomgå en negativ utvecklingsspiral – med negativa effekter på hela 
regioner – kan historien ge ett otal exempel på. Dels finns det ett stort antal exempel på råvaru-
baserade städer som sett råvaran försvinna såväl i bokstavlig som bildlig bemärkelse. Bokstavlig 
genom att råvaran helt enkelt har tagit slut, bildligt genom att efterfrågan försvunnit antingen 
genom att nya produkter tillkommit eller att prisrelationerna har förändrats vilket resulterat i 
minskad efterfrågan och olönsam produktion. 
 
En utgångspunkt för ovanstående resonemang har varit de produktivitetsskillnader som råder 
mellan olika sektorer i ekonomin. Städernas utveckling blir då en effekt av de produktivitets-
skillnader som råder mellan stadsnäringarna och landsbygdsnäringarna. Strukturomvandlingen i 
sig är således en viktig faktor bakom den kraftiga produktivitetsökningen på aggregerad nivå i 
ekonomin. Denna utveckling behöver dock inte ha sitt ursprung i en ökad produktivitet i stä-
derna. Perioden före den industriella revolutionen visar på att det snarare var utvecklingen på 
landsbygden genom ny teknik och institutionella reformer som frigjorde arbetskraft och höjde 
produktiviteten där förhållanden som de växande städerna och den begynnande industria-
liseringen med fabrikssystemets uppkomst kunde dra nytta av. Därefter kom industristäderna 
att bli motorer för den ekonomiska utvecklingen genom alla de spin-off effekter som dessa gav 
upphov till. Man bör dock ta i beaktande att städer som växer sig allt större inte endast medför 
fördelar. Agglomerationsnackdelar som trängsel, kostnadsläge, segregation och miljöproblem 
kan på sikt hämma tillväxten och resultera i tillbakagång och negativa effekter med avseende på 
tillväxt och utveckling såväl nationellt som regionalt. 
 
Vid en diskussion kring sambandet mellan städer och tillväxt är det således av yttersta vikt att 
föra in tidsdimensionen i resonemanget eftersom det som är verkan i ett moment kan bli orsak i 
ett senare. Detta innebär också att orsak och verkan snarare är en kumulativ process än en mo-
nokausal förklaringsmodell. Naturligtvis finns det utvecklingsförlopp som är monokausala till 
sin karaktär, till exempel råvarubaserade städers utveckling och dess effekter på den nationella 
och regionala tillväxten sett såväl i ett positivt som negativt perspektiv beroende på utvecklings-
förlopp och var man befinner sig i den rumsliga produktcykeln. Att endast analysera en kort 
tidsperiod eller ett enda tidsnedslag ger således ofta en missvisande bild över ett förlopp som 
sträcker sig över en längre tidsperiod. Att utifrån ett snabbt kortsiktigt tillväxtförlopp då dra 
slutsatser angående den långsiktiga utvecklingen leder lätt till falska generaliseringar och felslut i 
planering och investeringsverksamhet. Detta gäller i synnerhet vid exogent betingade tillväxtför-
lopp för små lokala arbetsmarknader med ett ensidigt näringsliv. Det som här kan ses som dy-
namik och expansion på kort sikt kan mycket väl förbytas till stagnation och tillbakagång på 
lång sikt. 
 
Samma resonemang kan även överföras på sambandet mellan regionförstoring och tillväxt. Här 
tycks dock sambanden vara mera entydiga. Utifrån den statistik som regionförstoringens för-
lopp grundar sig på framgår tydligt att regionförstoringen sker stegvis och är beroende av såväl 
strukturella som konjunkturella faktorer. Under goda tider ökar pendlingen – det finns fler jobb 
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att pendla till – och antalet lokala arbetsmarknader minskar. Under dåliga tider fortsätter visser-
ligen regionförstoringen men inte i samma takt som under goda tider. Med tiden kommer dock 
takten att avta såväl i goda som dåliga tider eftersom antalet lokala arbetsmarknader blir färre 
och färre. 
 
Olika konjunkturer påverkar den ekonomiska strukturen olika. Ofta är ett strukturellt brott en 
effekt av en kris eller allvarlig lågkonjunktur medan en ”vanlig” lågkonjunktur inte ger upphov 
till samma strukturella omvandling. Inte desto mindre så påverkar konjunkturutvecklingen även 
den strukturella genom att utvecklingen sker stegvis och en ny nivå nås efter uppgången. Ju 
kraftigare uppgången är desto mer uttalad tycks effekterna bli på regionförstoringen. För att 
förstå de strukturella brotten och dess effekter krävs dock en djupare analys än vad som presen-
terats här. Att endast med statistik beskriva utvecklingen är inte tillräckligt eftersom antalet lo-
kala arbetsmarknader blir allt färre med tiden. 
 
Utifrån ovanstående resonemang kan man dra slutsatsen att regionförstoringen såväl är en ef-
fekt av den ekonomiska tillväxten som att denna påverkas i positiv riktning av regionförstoring-
en. Händelseförloppet är en kumulativ process där båda effekterna förstärker varandra. Den 
ekonomiska tillväxten ger möjligheter till ökad pendling och därmed kommer regionförstoring-
en att tillta. Genom att de lokala arbetsmarknaderna blir större och dessutom bättre fungerande 
kommer regionförstoringen i sig också att bidra till ökad regional och nationell tillväxt. Produkt-
ionsfaktorn arbete kommer också att utnyttjas mera effektivt genom att ”matchningen” på ar-
betsmarknaden blir bättre och segmenteringen minskar som en konsekvens av regionförsto-
ringen och bättre fungerande lokala arbetsmarknader. Resultatet blir ökad regional och nationell 
ekonomisk tillväxt. Ur ovanstående kan utläsas att regionförstoring underlättar polycentrisk 
utveckling men att förutsättningarna skiljer sig åt med avseende på till exempel befolkningstät-
het och tillgänglighet. Regionförstoring och komplementär polycentrisk utveckling verkar på-
verka tillväxt, territoriell sammanhållning och hållbar utveckling bäst i tätbefolkade regioner. I 
mera glesbefolkade regioner kan monocentrism eller hierarkisk polycentrism vara ett reellt och 
rationellt alternativ till komplementär polycentrism genom hushållning med begränsande resur-
ser. Detta innebär också att monocentrism och polycentrism inte behöver vara alternativa på 
nationell nivå utan mycket väl kan vara komplementära där olika regioner utvecklas enligt rå-
dande regionala förutsättningar rörande städer och stadsutveckling, regionförstoring, hållbar 
utveckling samt ekonomisk tillväxt. Sist men inte minst bör man ha i åtanke att det som är gil-
tigt vad gäller funktionella stadsregioner i Centraleuropa eller ”pentagonen” inte nödvändigtvis 
behöver vara detsamma i perifera områden eller i ett glesbefolkat land som Sverige. 
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   Kapitel 3 
   

I regionförstoringens spår – hur går det med in-
dividerna? 

 
Caroline Björk 

 
Det här kapitlet tar avstamp i begreppet och företeelsen regionförstoring. Den första delen behandlar hur vi som 
individer påverkar förutsättningarna för det vi kallar regionförstoring. Vilka val, frivilliga eller ofrivilliga, och 
prioriteringar ligger bakom den regionala utvecklingen vi ser idag? Hur ser de pendlings- och flyttmönster ut som 
gör att regionförstoringen blir allt mer långtgående? I den andra delen diskuteras regionförstoringens konsekven-
ser ur ett individperspektiv. Vad händer i den privata sfären när människor pendlar allt längre? Ser mönstret 
olika ut för olika grupper i samhället?  
 
En första förutsättning för att kunna diskutera regionförstoring är att förstå själva begreppet. I 
korthet innebär det att de sträckor vi mäktar med att förflytta oss på daglig basis alltjämt ökar. 
Förändrade migrationsmönster, utbyggd infrastruktur, förändringar i ekonomi och näringsliv 
har kontinuerligt lett fram till nya sätt att använda och se på det geografiska rummet och dess 
funktioner. Vi människor har över tid skaffat oss allt större ”livsrum”, det vill säga geografiska 
områden inom vilka vi lever, arbetar och tillbringar vår fritid. Som exempel kan nämnas att ar-
betspendlingen i Stockholm-Mälarregionen har ökat stadigt under de två senaste decennierna. 
Denna process har dock pågått längre än så och det kan konstateras att regionförstoring som 
företeelse är ett gammalt fenomen även om regionförstoring som begrepp är relativt nytt.  
 
Regionförstoring är inte bara ett fenomen som resultatet av ökad rörlighet utan också en fråga 
som har kommit att hamna högt upp på den politiska dagordningen under senare år. Bland poli-
tiska församlingar runt om i landet råder en relativt stor konsensus om att regionförstoring bör 
främjas. Den är därmed inte bara en företeelse att förstå orsaker till och konsekvenser av, utan 
också i allt fler sammanhang ett politiskt mål – att främja regionförstoring som medel i regional 
utvecklingspolitik.( Prop. 2001/02:4 ) Regionförstoring är alltså både en konsekvens av männi-
skors val och ett resultat av politiska beslut.  
 

3.1 Rörlighetens mysterium  
Som vi tidigare har konstaterat är det rörligheten i samhället som leder till regionförstoring. Det 
är därför intressant att titta på hur denna rörlighet ser ut i termer av flytt och pendling. Det 
finns i dag en föreställning om en flexibel arbetsmarknad där människor flyttar när arbetsplatser 
läggs ner eller då nya arbetsplatser skapas. Man skulle med andra ord kunna tro att rörligheten 
är stor och att människor flyttar efter arbetena. Så enkelt är det dock inte. Tvärtom tyder sam-
tida forskning på ett mycket komplext orsakssamband vid flytt och ingen enskild faktor kan 
klart pekas ut som den dominerande. Individens val av bostadsort beror på faktorer så som 
arbetsmarknad, bostadsmarknad, fritidsutbud, utbildningsmöjligheter etc. Mycket pekar på att 
flyttmönstret med ett tydligt direkt samband mellan flytt och arbetsmarknad som fanns under 
1960- och 70-talen håller på att ersättas av ett postindustriellt dito, där arbetsmarknadsrelaterade 
flyttningar får allt mindre betydelse medan andra faktorer så som god boendemiljö, vacker natur 
och en allmänt god livskvalitet får större betydelse. (Cars 2006, Hedberg, 2005, Johansson, 
2004, Florida, 2002 m fl) Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att arbetets roll för bosätt-
ningsmönstret verkar ha försvagats under postindustrialismen. Samtidigt finns det andra studier 
som motsäger att situationen på arbetsmarknaden inte längre skulle vara av avgörande betydelse 
för beslutet att flytta. (Niedomysl, 2006, Hedberg 2005 m fl) Trots att flyttare inte alltid anger 
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arbetsmarknadsskäl som orsak vid en direkt förfrågan indikerar det faktiska rörelsemönstret att 
situationen på arbetsmarknaden påverkar flyttningsmönstren kraftigt.  
 
Olika studier ger alltså olika svar på frågan om hur stor andel av den geografiska rörligheten 
som sker av arbetsmarknadsskäl. I början av 2006 genomförde jag tillsammans med kollegor 
från forskargruppen STOUT (Stadsregioner och utvecklingskraft) på KTH en omfattande en-
kätstudie med respondenter i delar av Stockholm-Mälarregionen. Syftet var att försöka kartlägga 
de drivkrafter som ligger bakom människors beslut vad gäller boende och arbete och hur dessa 
beslut växelverkar med den regionala utvecklingen (för fullständig beskrivning, se Björk 2006). 
Denna studie visar att endast 20 procent av dem som har flyttat under det senaste året uppgav 
arbete som skäl till flytt, samtidigt som 38 procent av de arbetande påbörjade ett nytt arbete, 
eller kom ut på arbetsmarknaden, i samband med flytten. Det senare indikerar att arbetet trots 
allt har haft betydelse för flytten för en relativt stor grupp av flyttare. De i enkätstudien ingå-
ende orterna i studien har alla karaktären av pendlingsorter med mellan 30 och 40 procents ut-
pendling. Det är därför rimligt att anta att de flyttande vid valet av bostadsort valde mellan plat-
ser inom den lokala arbetsmarknaden, med fysisk tillgänglighet till en gammal eller ny arbets-
plats, men att valet därefter har fått bestämmas av andra faktorer, så som attraktivitet, levnads-
omkostnader, närhet till släkt och vänner etc. Det är möjligt att många, i sådana fall, närmast 
har ansett närheten till arbete som en självklarhet och att upplevelsen är att man väljer på ett 
antal potentiella orters förtjänster, utan att reflektera över att dessa i första hand är utsållade på 
grundval av arbetsmöjligheter. Slutsatsen blir alltså att arbetets betydelse tycks nästan implicit i 
vissa avseenden.  
 
Resonemanget ovan tyder på att oavsett i vilken mån människor flyttar direkt för arbetets skull 
spelar den lokala arbetsmarknadens befolkningsstorlek stor roll vid valet att flytta, kanske för att 
man anser sig ha störst livsmöjligheter där. De redan stora lokala arbetsmarknaderna har den 
största befolkningstillväxten medan de små lokala arbetsmarknaderna generellt sett har en nega-
tiv befolkningstillväxt. ( Björk 2006:14, Dahl et al. 2003 m fl ) Detta kan tolkas så att man inte 
nödvändigtvis flyttar till den ort där man tänker sig att arbeta utan flyttar snarare till ett område 
där man vet att det finns goda möjligheter att finna ett arbete inom den lokala arbetsmarknaden 
som man i sin tur kan pendla till.  
 
Hur ser det då pendlingen ut för olika grupper i samhället, till exempel för kvinnor respektive 
män? Vår enkätstudie visar att den grupp av människor som har flyttat under det senaste året 
generellt sett har fått en längre, i tid mätt, resväg till arbetet, efter flytten än vad de hade innan. 
(Björk 2006) Arbetsmarknadsregionerna växer i takt med att vi pendlar allt längre sträckor. Vår 
undersökning visar att män och kvinnor förefaller arbetspendla i ungefär samma utsträckning 
(Björk 2006:49, 56). Detta resultat skulle vid första anblicken kunna sägas motsäga den all-
männa bilden som gör gällande att kvinnor pendlar i signifikant mindre utsträckning än män. 
Detta kan man se från tidigare studier och i pendlingsstatistiken från de orter som finns med i 
vår fallstudie som visar att kvinnorna endast utgör en dryg tredjedel av dem som arbetar utanför 
kommunens gräns. (Björk 2006:26-39) Skillnaden mellan den här undersökningen och gängse 
pendlingsstatistik är emellertid betydande. Pendlingsstatistiken bygger på pendling över kommun-
gräns medan undersökningen har studerat restiden mellan hemmet och arbetet. Mäns och kvin-
nors arbetsresor skiljer sig åt både vad gäller färdmedel och grad av fragmentering vilket gör att 
män generellt rör sig längre sträckor än kvinnor på samma tid. De nära resorna är alltså en 
tidsödande aktivitet. Stads- och kommunbussar har ofta många stopp och färdas av nödvändig-
het med snäv hastighetsbegränsning. Ofta tvingas resenärerna till ofrivilliga rundturer in i bo-
stadsområden och småcentra och resan från a till b går bara undantagsvis den närmaste vägen. 
Vidare förefaller det vara så att den nära resan inte bara är tidsödande utan också fragmenterad i 
tid. Sammantaget tyder detta på att kvinnor och män spenderar ungefär lika mycket tid på ar-
betsresor men att männen, på grund av att denna grupp generellt sett använder sig av tidseffek-
tivare transportmedel så som tåg och bil i större utsträckning än kvinnorna, lättare kan dra nytta 
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av regionförstoringens stora arbetsmarknader. Incitamenten för kvinnor att pendla över 
kommungräns är också generellt sett mindre än för män då kvinnor har en planare lönebildning 
inom sina yrkesområden och kan på så sätt inte dra ekonomisk nytta av den längre pendlingen. 
Utbildning är en faktor som till viss del påverkar graden av rörlighet. Enligt RES 2001 pendlade 
kvinnor utan eftergymnasial utbildning boendes i Stockholm-Mälarregionen i genomsnitt 19 km 
per dag medan de kvinnor som hade eftergymnasial utbildning pendlade 18 km per dag år 2001. 
Motsvarande siffror för låg- och högutbildade män är 26 respektive 28 km. Här ses alltså att 
skillnaderna i pendling är betydligt mer avhängiga kön än utbildning. 
 

3.2 Rörlighetens konsekvenser 
Nu har vi fått en översiktlig bild av hur rörligheten i termer av flytt och pendling kan se ut och 
att denna ökade rörlighet leder till regionförstoring. Vad följer då med denna utveckling? Vilka 
konsekvenser för samhället och individen har regionförstoringen? Som tidigare nämnts är reg-
ionförstoring både en företeelse och en politisk målbild. Rörelsemönster i samhället är förstås 
avhängiga de villkor som formas både av den inhemska regionalpolitiken och av andra institut-
ionella ramar. Institutionella ramar med bäring på den regionala utvecklingen skapas på flera 
nivåer och inom en rad olika politikområden. Generellt kan sägas att flertalet lokala och region-
ala politiska församlingar ser regionförstoring som ett självklart mål och arbetar mer eller 
mindre aktivt för att stödja de regionförstoringstendenser som finns då sambandet mellan reg-
ionstorlek och ekonomisk tillväxt har visat sig tydligt. Den ökade rörlighet anses öka möjlighet-
erna för näringslivets diversifiering då de stora regionerna ger möjligheter att rymma små super-
specialiserade, kunskapsintensiva företag som kräver spetskompetens. (Dahl et al. 2003, Persson 
2002 m fl. ) En sådan region som samlar den mest ”kreativa” arbetskraften blir ekonomiskt 
framgångsrik. (Andersson et al. 1988, Florida 2002) Men de stora regionerna kräver inte bara 
högspecialiserad arbetskraft, efterfrågan på arbetskraft till arbetsmarknadens undre segment, de 
lågkvalificerade arbetena, ökar också. Dessa vakanser kan ibland vara svåra att tillsätta, en 
missmatch som den nuvarande svenska regeringen söker lösa genom att införa vissa hindrande 
regler, till exempel lägre ersättningsnivåer för arbetslösa, som ett led i arbetet med den så kallade 
arbetslinjen. (Regeringskansliet 2007 ) 
 
Det verkar finnas för- och nackdelar med de allt större funktionella regionerna på en strukturell 
nivå. Men hur ser det ut på individnivån? Som vi har sett anger många flyttare livskvalitetsfak-
torer, alltså mer fritid, bättre livsmiljö, närhet till natur och dylikt, som skäl till varför man flyt-
tar. Vissa väljer alltså att flytta till ett mer gynnsamt läge på boendemarknaden där priserna är 
lägre och man kan förverkliga drömmen om ett bra boende till ett lägre pris. Kanske kan man 
till och med gå ner i arbetstid till förmån för mer fritid, så kallad ”down sizeing”. Vår enkätstu-
die visar också att den generella förvärvsgraden snarare sjunker än stiger vid flytt, i alla fall initi-
alt. Detta kan bero på att hushåll med två familjeförsörjare tycks flytta även om beslutet leder 
till att den ena parten blir arbetslös. Oftast är det är mannens arbete som är beslutsgrundande 
vid flytten. I vår enkätstudie ses att av de ensamstående flyttarna arbetade man i ungefär samma 
utsträckning före och efter flytt, medan det är hos de sammanboende som förvärvsfrekvensen 
sjunker markant, från 60 procent förvärvsarbetande innan flytt till 51 procent efter. Det är alltså 
bland de sammanboende som arbetslösheten ökar mest. Detta tyder på att familjen har flyttat 
trots att det i många fall endast är den ena parten i familjen som har haft tillgång till arbete, på 
den nya orten eller på pendlingsavstånd. Av de sammanboende minskar kvinnornas förvärv-
sandel med hela 12 procentenheter medan motsvarande siffra för män är 5 procentenheter. 
Däremot är de ensamstående kvinnorna den enda kategorin av flyttare som faktiskt ökar sin 
förvärvsfrekvens något (2 procentenheter) genom att flytta. Bland de ensamstående männen 
minskar däremot andelen förvärvsarbetande med 4 procentenheter. Det tycks alltså som att 
kvinnorna, när de är ensamstående, flyttar till en något bättre situation på arbetsmarknaden. När 
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de har familj blir däremot situationen, ur ett arbetsmarknadsperspektiv, betydligt sämre. Då blir 
det istället partnerns arbetssituation som kommer i första rummet.  
 
Vi har sett att den ekonomiska tillväxten på en strukturell nivå ökar med en ökad regionstorlek, 
men hur ser det ut för individens ekonomi? Lönar det sig ekonomiskt för ett hushåll att pendla? 
Dahl et al. (2003) visar att den genomsnittliga inkomsten ökar i relation till det genomsnittliga 
avståndet mellan bostad och hushåll. Det finns alltså ett samband mellan pendlingsavstånd och 
inkomst, där ett längre pendlingsavstånd ger en högre lön. Däremot tyder inte vår undersökning 
på att det finns något samband mellan pendlingstid till arbetet och hushållsinkomstnivå (Dahl et 
al. 2003). Detta beror i korthet på färdsätt. Restiden bland låginkomsttagare är oftast hög då 
dessa, framför allt kvinnor, arbetspendlar med buss. Höginkomsttagare, framför allt män, pend-
lar i högre utsträckning med bil och tar sig således en längre sträcka på samma tid som lågin-
komsttagarna.  
 
De ekonomiska nettoeffekterna av pendling för ett hushåll beror på en mängd faktorer. Att det 
finns ett samband mellan reslängd och inkomst innebär alltså inte att den samlade ekonomiska 
effekten för hushållen är positiv. Boverket (2005) har i en studie undersökt vilka ekonomiska 
konsekvenser pendlingen kan ha för hushåll med barn. Vid denna studie har boendekostnader, 
pendlingskostnader, kostnader för pendlingstid, försäkringar, skatter, eventuell arbetstidsför-
kortning etc. vägts in för att ge en övergripande bild. Boverket drar slutsatserna att de ekono-
miska möjligheterna att arbetspendla ser mycket olika ut för olika grupper. Kvinnor, lågin-
komsttagare, lågutbildade och människor som bor i perifera delar av en region har inte samma 
möjligheter att nyttja fördelarna med regionförstoring som män, höginkomsttagare, högutbil-
dade och människor som har en hög tillgänglighet till kollektiva färdmedel. Dessutom är det 
svårare för en barnfamilj att vinna ekonomiskt på att pendla. I studien har man konstaterat att 
en part pendlar, oftast mannen, varpå den andra parten går ner motsvarande i arbetstid för att 
få vardagspusslet att gå ihop. För att arbetspendlingen då ska löna sig krävs en ökad inkomst 
som täcker både arbetsresor och arbetstidsförkortning för den andra parten. Generellt kan sägas 
att det krävs en betydande inkomstökning för att ekonomiskt kompensera arbetspendling för 
hushållen och familjer och individer blir långt ifrån alltid solklara vinnare på att utnyttja de för-
storade regionerna.   
 
Är det då så att skillnaden i pendling innebär att regionförstoringen inte har gått lika långt för 
alla grupper, det vill säga att det är frågan om en tidsfördröjning och att skillnaderna mellan 
män och kvinnor, högutbildade och lågutbildade, kommer att jämna ut sig? Eller innebär reg-
ionförstoringen rent av en försämring för vissa grupper i samhället?  
 
Här ges inga entydiga svar. Dahl et al. menar just att skillnader i pendling innebär att regionför-
storingen har gått olika långt i olika grupper och att den stora potentialen och utmaningen i 
regionförstoringen ligger i att få grupper som pendlar över korta avstånd att pendla över längre 
avstånd. Wictorin anser på samma sätt att den enda vägen är att också kvinnor och lågutbildade 
börjar pendla mer (Stockholm Jämt, 2004). För en fortsatt gynnsam utveckling och ökad tillväxt 
bör alltså alla grupper i samhället sträva efter att pendla längre sträckor till bättre betalda arbe-
ten. 
 
Andra tror inte att regionförstoringens förutsättningar går att applicera på alla grupper i sam-
hället. Friberg et al.  menar att de som inte pendlar långt i dag kanske aldrig kommer att kunna 
göra det. Friberg är tveksam till att alla grupper i samhället har samma mål som pionjärerna 
inom regionförstoringen, det vill säga de högutbildade männen. Kanske gör andra grupper 
andra avvägningar? Boverket (2005) visar att så som förutsättningarna för att pendla ser ut i dag 
är det svårt för båda parter i ett hushåll med två familjeförsörjare att pendla. För familjens bästa 
väljer istället den ena parten, oftast mannen, att satsa på arbetet och den andra parten, oftast 
kvinnan, att satsa på familjen (förutsatt att familjen består av en man, en kvinna och barn). Båda 
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har samma mål, nämligen att familjens framtid ska tryggas socialt och ekonomiskt. Genom 
denna (strukturellt skapade) arbetsdelning är risken stor att det sker en återgång till gamla tiders 
hemmafrurutiner med en minskad jämställdhet som följd.  
 

3.3 Slutord 
Regionförstoringen förefaller alltså ha en mängd positiva konsekvenser på ett strukturellt och 
samhällsekonomiskt plan, men för hushåll och individer är nyttan inte alltid lika självklar. Reg-
ionförstoringen fram tills i dag inneburit att män har fått tillgång till större arbetsmarknader än 
kvinnor och att högutbildade har fått tillgång till större arbetsmarknader än lågutbildade. Vidare 
har vi sett att regionförstoring som smörjmedel för medborgarnas sysselsättningsmöjligheter i 
kombination med att ge förutsättningar för människor att bo kvar på den plats de önskar, och 
pendla i stället för att flytta, tycks vara begränsad i stora lokala arbetsmarknaders perifera delar. 
Förutsättningarna att som individ skörda regionförstoringens frukter är avhängigt faktorer som 
framför allt kön, men även utbildningsgrad, familjesammansättning och geografiskt läge inom 
den lokala arbetsmarknaden.  
 
Mycket tyder alltså på att den regionala utveckling som vi kallar regionförstoring inte har gjort 
sig förtjänt av den hyllningskör som ljuder över hela Sveriges land, på olika politiska nivåer, i 
olika tänkbara sammanhang. Kanske finns det anledning att framöver ifrågasätta regionförsto-
ring som målbild, eller i alla fall att på allvar börja arbeta med att minska de negativa effekter 
som den regionala utvecklingen mot allt större regioner ger upphov till. Visst ges tillgång till fler 
arbetsplatser genom ökade möjligheter att pendla, genom bättre kommunikationer. Men ingen 
människa är som bekant en ö, och i många fall är pendling helt enkelt inte möjlig att kombinera 
med resten av livet.   
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Kapitel 4 
 

Om hållbara stadsstrukturer 
 
 

Mats Johan Lundström 
 

 
Under senare år har klimatfrågorna fått ett uppsving. Med tanke på att bebyggelse- och trafiksektorerna står för 
nära två tredjedelar av Sveriges energianvändning finns det en stor potential för att utveckla dessa sektorer i en 
mer hållbar riktning. Ur ett klimatperspektiv handlar hållbar bebyggelseutveckling i grunden om två saker: att 
minska och effektivisera energianvändningen samtidigt som andelen tillförda energi som används är så klimatne-
utral som möjligt. I det här kapitlet diskuteras och problematiseras bebyggelsens klimatpåverkan, vad man kan 
göra för att styra bebyggelseutvecklingen i en mer hållbar riktning samt varför detta är/har varit så svårt.   
 
Klimat- och energifrågorna har under de senaste åren fått ett uppsving på den politiska och 
mediala dagordningen. Regeringar och internationella sammanslutningar sätter upp relativt of-
fensiva klimat- och energimål för att råda bukt på den överhopande växthusproblematiken, 
även om energifrågan också spelar en viktig geopolitisk och ekonomisk roll. EU vill minska de 
gemensamma utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020 och med 50 procent till år 
2050, förutsatt att övriga industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar. Den brittiska 
regeringen har en ännu högre målsättning. I Sverige har svansföringen varit hög, men vi får 
vänta tills höstens miljöproposition för att se var de svenska klimatmålen hamnarI USA har den 
federala regeringen i det längsta stått emot trycket till följd av att delstaterna satt upp egna kli-
matmål, med Kalifornien i täten. En förnyad runda inom Kyotoprotokollet håller på att för-
handlas fram, men det är många länder som inte verkar klara ens de första modesta klimatmå-
len. Och många av världens största länder har ännu inte skrivit under Kyotoprotokollet.  
 
 
Tabell 1: Energi- och klimatmål 
Mål Mål: minskning 

klimatgaser jmf 
1990 

Mål: minskning 
energianv jmf 1990

År när mål senast 
ska uppnås 

EU2020 20% (30% om 
andra länder följer) 

20% (30% om 
andra länder följer) 

2020 

EU2050 50% ? 2050 
Kyotoprotokollet I 5 % (EU 8%) - 2008-2012 
Sverige 25%* ? 2020 
Storbritannien 60% ? 2050 
* Regeringens bedömning 2006. Enligt Klimatberedningens förslag våren 2008 behöver Sveriges utsläpp av klimatgaser 
minska med ungefär 35 procent för att klara EU.s mål på 30 procents minskning. 
 
Hur ska man då tackla denna problematik? Klarar vi de långsiktiga energi- och klimatmålen 
genom att skaffa energieffektivare och miljövänligare apparater och fordon? Forskargruppen 
FMS på KTH visar i sina studier bland annat att teknikutvecklingen mot energieffektivare for-
don och miljövänligare bränslen är en nödvändig komponent för att nå de långsiktiga målen, 
men att det inte är tillräckligt. Vi behöver dessutom bryta trenden där trafikarbetet och utsläp-
pen hela tiden ökar; för att klara utsläppsmålen för 2050 (minskning av koldioxid med 80 pro-
cent) behöver vi sannolikt ligga på ungefär samma dagliga resandelängd per capita som idag. Ett 
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viktigt instrument för att kunna åstadkomma detta är, enligt forskargruppen, bland annat ut-
vecklingen av våra fysiska bebyggelsestrukturer. 
 
Med hänsyn till klimatproblematiken handlar hållbar bebyggelseutveckling i grunden om två 
saker: 
 

1. Minska/effektivisera energianvändningen  
2. Öka andelen klimatneutrala bränslen i den energi som används 

 
I den här artikeln kommer jag att resonera kring hur dessa frågor hör ihop med stadsstrukturer 
och bebyggelseutvecklingen. 
 

4.1 Minskad/effektivare energianvändning i bebyggelsen 
Omfattningen av vår energianvändning beror till stor del av vår livsstil och våra val. I vår vardag 
kan vi som individer eller organisationer till exempel välja inomhustemperatur, transportmedel, 
duschtid och att stänga av strömbrytaren på apparater. Vi kan välja att införskaffa apparater 
som använder lite el, energilampor, energieffektivt producerade kläder och livsmedel etc.  
 
A Bebyggelsens direkta energianvändning 
Bebyggelsens direkta energianvändning berör den energi som behövs för att bruka byggnader-
na, till exempel till uppvärmning eller belysning, men också till apparater och dylikt. Bebyggelse-
sektorn står för en dryg tredjedel av landets energianvändning och klimatpåverkan. Energian-
vändningen ligger på ungefär samma nivå som 1970 (trots att byggnadsbeståndet ökat). Om 
man räknar med energiförlusterna vid energiproduktionen har dock energianvändningen inom 
bebyggelsesektorn ökat med cirka 25 procent mellan 1970 och 2005. (Energiläget 2006, Ener-
gimyndigheten).   
 
Idag kan vi bygga hus vars energianvändning för uppvärmning är betydligt lägre än vad bygg-
reglerna kräver eller jämfört med standardhusen på marknaden. Den stora förbättringspotentia-
len finns dock i den redan existerande bebyggelsen, vars relativt dåliga energiprestanda kan för-
bättras genom olika åtgärder som exempelvis förbättrad förvaltning (justering av ventilations- 
och värmesystem m m), byte av vitvaror, ljuskällor och förbättring av klimatskalet (fönsterbyte, 
tilläggsisolering etc).   
 
Sett ur ett planerings- och stadsbyggnadsperspektiv kan man fråga sig om vissa stadstyper eller 
stadsbyggnadsprinciper är mer energieffektiva än andra när det gäller energianvändning för 
uppvärmning och kyla.  
 
Ur uppvärmningssynpunkt är det fördelaktigt med större, gärna sammanbyggda hus, då bygg-
nadens omslutningskvot (se figur 4.1) är låg och därmed mer energieffektiv. Ju kompaktare vo-
lym, desto effektivare är den ur energisynpunkt. Allt annat lika torde kvartersstaden med sina 
sammanbyggda hus vara den stadstyp med högst omslutningskvot, följt av större, friliggande 
byggnader (skivhus, lamellhus, punkthus). Småhusen är här den minst energieffektiva byggnads-
typen. Radhus är mer energieffektiva än fristående villor, tvåvåningshus är mer effektiva än en-
våningshus. Att jämföra olika stadstypers omslutningskvot med varandra kan dock vara vansk-
ligt då det enskilda utförandet spelar en stor roll.  
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Figur 4.1: Rosa markerar minskad omslutningsarea. Omslutningskvot = omslutniongsarea/golvarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hög omslutningskvot kan emellertid kompenseras på andra sätt. Det går idag att bygga bra, 
sunda och estetiskt tilltalande byggnader vars energibehov för uppvärmning är en tiondel jäm-
fört med genomsnittshuset, tack vare genomtänkt utformning, värmeåtervinning, användning 
av passiv solvärme samt ett tätt och välisolerat klimatskal. Jämfört med standardhusen är kli-
matskalet i lågenergihusen tjockare, vilket medför något högre investeringskostnader för materi-
al och byggkostnader. Lägre driftskostnader bidrar dock till en bra ekonomi på längre sikt; ju 
dyrare energi desto snabbare lönar sig investeringen. Ur ett livscykelsperspektiv innebär dock ett 
mer välisolerat hus mer byggnadsmaterial, vilket medför en ökad miljöbelastning och energi-
kostnad för tillverkning och transporter.  
 
Tack vare lågenergihusens höga energiprestanda behöver inte faktorer som mikroklimat, väder-
streck eller omslutningskvot längre spela en lika avgörande betydelse för bebyggelsens direkta 
energianvändning. Detta konstaterande leder till att man ur detta hänseende knappast kan påstå 
att vi ur energieffektiviseringssynpunkt kan förorda en stadstyp framför någon annan, förutsatt 
att byggnaderna har tillräckligt hög energiprestanda. Men eftersom den övervägande delen av 
nya byggnader projekteras så att de precis klarar regelverkets miniminivåer är alltjämt en tätare 
bebyggelsestruktur att föredra ur energieffektivitetssynpunkt.   
 
B Bebyggelsens indirekta energianvändning: trafik och transporter 
Sedan 1970 har den slutliga energianvändningen inom transportsektorns närapå fördubblats och 
sedan 1990 har det inrikes trafikarbetet ökat med 14 procent (Energiläget 2006, Energimyndig-
heten). Transportarbetets omfattning hör nära samman med energianvändning och utsläpp av 
klimatgaser.  
 
Våra motordrivna fordon måste naturligtvis bli mer energieffektiva och snåla, något som for-
donsindustrin tycks ha ignorerat under hela 1900-talet. Men på grund av världsläget och politis-
kas krav tycks vi nu ha nått en vändpunkt. Detta är dock ingen fråga för samhällsplaneringen, 
varför jag istället koncentrerar mig på bebyggelsens indirekta påverkan på energianvändningen.   
 

Faktaruta 
Värmeåtervinning: Den varma inomhusvärmen som släpps ut från huset används till att 
värma upp den inkommande friska tilluften. Idag finns system med en verkningsgrad på 
över 90 procent, det vill säga 90 procent av frånluftens värme återvinns.  
 
Omslutningskvot: Den omslutande arean (väggar, golv, tak – ytor som direkt möter den 
omslutande, ofta kallare, luften eller marken) dividerat med golvarean. Ju mer kompakt 
volym, desto effektivare ur energisynpunkt. Rent teoretiskt är sfären den mest volymeffek-
tiva och därmed också mest energieffektiva byggnadstypen, om än något opraktisk att bebo. 
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Bebyggelsestrukturens utformning, täthet, lokalisering och funktionsblandning påverkar indirekt 
energianvändningen för transporter i hög grad. Städer med relativt hög bebyggelse- och in-
vånartäthet (golvarea/markarea respektive antal boende/markarea) ökar förutsättningarna för 
mer hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik.  
 
Kollektivtrafiken (buss, spårväg, tåg) behöver ett stort resandeunderlag inom nära avstånd från 
hållplatserna/stationerna för att den ska vara lönsam och långsiktigt hållbar. Stockholms radiella 
uppbyggnad längs tunnelbanenätet, med högre exploatering närmast stationerna, är ett grund-
läggande exempel på en kollektivtrafikstödjande urban struktur. Stockholm är också en av de 
städer i västvärlden med högst andel kollektivtrafikresande. I Danmark bedrev man under 1990-
talet en progressiv stationsnärhetspolitik, vilket innebar att större servicefunktioner och arbets-
platser (kontor) skulle lokaliseras vid eller i nära anslutning till trafikknutpunkter vid järnvägen. 
I Helsingborg vill kommunen lokalisera ny bostadsbebyggelse där det finns god kollektivtrafik, 
exempelvis i anslutning till Pågatågsstationer. I Lund har kommunen tagit fram en ”handbok 
för bilsnål planering”, för att främja en bebyggelseutveckling som minskar transport- och bilbe-
hovet.  
 
En tätare bebyggelsestruktur gör det mer attraktivt att gå eller cykla, då avstånden mellan olika 
målpunkter minskar. En trygg, säker och attraktiv stadsmiljö är andra viktiga faktorer för att 
stödja gång och cykel. För att kollektivtrafiken ska fungera bra behövs bra gång- och cykelmil-
jöer som underlättar resan ”från dörr till dörr”. Det finns dock forskare, exempelvis Wegener, 
som ifrågasätter stadsstrukturens roll och istället förordar ekonomiska styrmedel och utbyggd 
kollektivtrafik för att minska stadstrafikens klimatpåverkan. 
 
Ökad funktionsintegrering brukar förordas för att minska trafikarbetet, då det ska vara möjligt 
att bo, arbeta och utnyttja serviceutbudet i samma stadsdel/område. Effekterna bör dock inte 
överdrivas, då det kan vara svårt att matcha arbete, boende och andra funktioner.  
 
Lundaforskaren Lena Smidfeldt Rosqvist visar på forskning som tyder på att SCAFT-
planeringens stadsdelar med utifrånmatande matargator medför högre bränsleförbrukning och 
utsläpp av klimatgaser jämfört med traditionella nätstrukturer eller centrala matargator.  
 

4.2 Ökad andel klimatneutrala bränslen  
Hållbar energianvändning handlar inte bara om att minimera energibehovet. Den energi som vi 
använder bör också vara så hållbar som möjligt. I detta fall syftar jag på bränslen som inte på-
verkar växthuseffekten negativt. Det handlar i mångt och mycket om att fasa ut energi från fos-
sila bränslen och ersätta med energi från förnybara energikällor, exempelvis solenergi, biobräns-
len, vattenkraft, kärnkraft (vars andra miljönackdelar jag inte berör i denna artikel).  
 
Transporternas energitillförsel går jag inte in på i denna artikel utan nöjer mig med att konsta-
tera att alternativa drivmedel äntligen blivit en prioriterad fråga för fordonsindustrin (även om 
etanolens socio-ekonomiska påverkan nu kritiseras).  
 
En tätare bebyggelsestruktur skapar ett bättre underlag för kollektiva distributionssystem såsom 
fjärrvärme eller närvärme. Idag produceras cirka 85 procent av landets fjärrvärme av förnybara 
bränslen eller spillvärme. För att göra det möjligt/lönsamt att anlägga ett fjärrvärmenät krävs 
det att bebyggelsen har en tillräckligt hög värmetäthet (exploateringsgrad x värmebehov). 
Värmetätheten är med andra ord högre ju tätare exploaterat ett område eller stadsdel är. Ett 
höghusområde är mer lönsamt att fjärrvärmeförsörja än ett glest villaområde. Men bebyggelsens 
energiprestanda påverkar också värmetätheten – ju bättre hus desto lägre värmetäthet i områ-
det.  
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Genom att kompletteringsbygga i befintliga stadsstrukturer kan den tillkommande bebyggelsen 
vara en katalysator för att fjärrvärme dras till ett område. På så sätt kan även befintlig bebyg-
gelse, som kanske tidigare värmdes upp med olja eller fossilgas, fjärrvärmeanslutas. Här finns en 
stor potential för omfattande omställning till mer hållbar energitillförsel.  
 
Vid kompletteringsbebyggelse där fjärrvärme redan finns kan man ibland utnyttja returvärmen, 
det som redan har värmt upp befintliga hus och nu har en lägre temperatur. Den tillförda be-
byggelsen byggs som lågenergihus med uppvärmningssystem som anpassas till den lågtempere-
rade returvattnet. Eftersom värmeverken vill ha tillbaka vatten med så låg temperatur som möj-
ligt är det en vinn-vinn-situation både för fastighetsägare och värmeverk. 

 
Under senare år har man i Sverige anlagt allt fler kraftvärmeverk. Dessa producerar både fjärr-
värme och el och utnyttjar därmed energin i bränslet i högre grad än om man endast producerar 
värme. Biobränslen och avfall är vanliga energiråvaror. Fjärrvärmen blir i dessa fall ett slags 
restprodukt från elproduktionen, vilket verkar bidra till att allt fler företag med värmekraftverk 
satsar på att bygga ut fjärrvärmenätet även i villaområden med relativt låg värmetäthet i städer-
nas utkanter. Men under senare år har nya bostäder visat sig vara så energieffektiva, tack vare 
värmeåtervinningssystem, att det för fjärrvärmebolag på många håll blivit olönsamt att fjärr-
värmeansluta dessa.   
 
I våra villaområden har det under de senaste åren skett en stor omvandling av energitillförsel 
för uppvärmning. Många äldre villor med oljepannor eller direktverkande eluppvärmning byter 
till värmepumpar, ibland till pelletspannor. Pellets produceras av förnybara förnybara bränslen 
(skogs- och jordbruksprodukter) och är klimatneutralt (förutom produktionen, om man ser det 
ur ett livscykelperspektiv). Värmen från värmepumparna (bergvärme, jordvärme, luftvärme m 
m) produceras däremot med ungefär en tredjedel elenergi. Jämfört med olja och direktverkande 
el är värmepumpar bra sett i ett klimatperspektiv. Om man däremot jämför med pellets eller 
fjärrvärme är det mer tveksamt om värmepump är ett hållbart alternativ. Frågan är nämligen hur 
man ska räkna utsläppen från produktionen av den el som används för dessa tillkommande 
värmepumpar.  
 
Många menar att man ska räkna med att den så kallade marginalelen ska ses som ”smutsig” el 
som kommer från nordeuropeiska kolkondenskraftverk, medan andra (inte minst värmepumps-
industrin) anser att man ska räkna med medelel från endast den svenska eller nordiska elmark-
naden. Om man använder den första tolkningen, vilket Energimyndigheten gjorde ända fram till 
2007, är värmepumpen inget hållbart alternativ jämför med pellets eller fjärrvärme. Om man 
däremot räknar med den svenska mixen (ungefär hälften vattenkraft och hälften kärnkraft) bi-
drar värmepumpen i princip inte till några klimatutsläpp alls.  
 
Liknande elberäkningsproblematik uppstår när man ska miljökonskevensbedöma eldriven tra-
fik, till exempel tåg och spårvagnar (SJ räknar med svensk elmix då man köper el som har 
märkningen Bra Miljöval). Det finns ett stort behov av att finna något slags konsensus om hur 
vi ska miljöbedöma elen ur ett framtidsperspektiv. Nya rekommendationer från Energimyndig-
heten efterfrågas!  
 
Den glesare bebyggelsen, villaområden eller landsbygd, har en viss fördel när det gäller sol-
värme. Möjligheterna att tillvarata solens värmeenergi är bättre än i den tätare stadsbebyggelsen 
där annan bebyggelse i högre grad skuggar solfångare (och -paneler) från att effektivt fånga in 
solens strålar. Skuggningsproblematiken gäller även träd.   
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4.3 Två paradoxer 
En paradox ur energi- och hållbarhetssynpunkt, som påpekats av Linköpingsprofessorn Björn 
Karlsson, är att om vi i stor omfattning bygger lågenergihus/passivhus kan värmetätheten i ett 
område bli så låg att det inte kan fjärrvärmeförsörjas (vilket har visat sig på flera håll i landet där 
användandet av värmeåtervinningssystem1 i nya villor gör fjärrvärmeanslutningar olönsamma 
för bolagen). Detta kan i sin tur innebära att det inte blir lönsamt att bygga ett kraftvärmeverk 
och därmed går man miste om miljövänlig el från förnybara bränslen.  
 
En annan paradoxal negativ effekt är att de energieffektiva lågenergihusens/passivhusens (låga) 
energianvändning för uppvärmning ofta består av direktverkande el. El som på marginalen pro-
duceras av kol- och oljekraftverk på kontinenten, med stora utsläpp av klimatpåverkande gaser 
(om man följer marginalelsresonemanget). Vad är att föredra: energieffektiva hus vars lilla 
mängd tillförd energi är ”smutsig” eller mindre energieffektiva hus som värms upp av (till 85 
procent) förnybara bränslen?    
 

4.4 Täta eller glesa stadsstrukturer?  
Det finns idag två motstridande men parallella tendenser inom bebyggelseutvecklingen. Å ena 
sidan förtätas och kompletteras våra städer enligt devisen ”Bygg staden inåt!” Ny bebyggelse 
tillkommer inom den befintliga urbana strukturen: lägre centrumnära bebyggelse ersätts av 
högre, före detta industri- och hamnområden byggs om till tätare stadsdelar för boende och 
arbete, bostadsområden kompletteras med ny bostadsbebyggelse (delvis för att öka befolk-
ningsunderlaget för bland annat service). Det är denna stadsbyggandsstrategi som omhuldas av 
huvuddelen av planerarkåren och som ofta lyfts fram i kommunala policydokument och pro-
gram. 
 
Å andra sidan ser vi samtidigt en tydlig utveckling mot urban sprawl, det amerikanska begreppet 
för det utglesade stadslandskapet. Nya befolkningsglesa bostadsområden samt köpcentra upp-
förs i städernas utkanter, sommarstugeområden omvandlas till året-runt-bostadsområden, nya 
bostäder uppförs i perifera lägen på landsbygden (hästgården = den kommunala exploaterings-
chefens våta dröm). Varenda åkerholme ses som en potentiell villatomt. Vi kommer närmare 
det amerikanska sprawlsamhället där det till slut är i princip omöjligt att leva utan bil. Det har 
också blivit allt vanligare med två bilar i våra hushåll. Huruvida detta beror på ökade ekono-
miska resurser eller ökat bilbehov på grund av ökad urban utspridning låter jag vara osagt (hö-
nan-eller-ägget-problematiken), sannolikt förstärker företeelserna varandra.  
 

                                                 
1 Den varma inomhusvärmen som släpps ut från huset används till att värma upp den inkommande friska tilluften. Idag 
finns system med en verkningsgrad på över 90 procent, dvs. över 90 procent av frånluftens värme återvinns. 
 

Faktaruta  
Marginalel: ”Den elproduktion som tillkommer vid en ökning av elanvändningen eller av-
veckling av elproduktion”, men också ”den elproduktion som försvinner vid en minskning 
av elanvändningen eller vid tillkommande elproduktion”. Håkan Sköldberg, Profu i power-
pointpresentationen ”Marginalel – ett begrepp med många tolkningar!” från Elforskdagen 
2006.  
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4.5 Möjliga orsaker till utglesningens utbredning 
Sett ur ett energi- och klimatperspektiv pekar det mesta på att tätare urbana strukturer är mer 
hållbart än en ökad utspridning. Detta är knappast någon nyhet för vare sig planerare eller poli-
tiker. Varför fortsätter då utglesningen i ohejdad fart? Nedan diskuterar jag några hypoteser 
som kanske delvis kan förklara utvecklingen.  
 
Politiska skäl 

 ”Stad Wars”: ”Vi har inte råd att säga nej!” Kommunerna slåss om invånare och företag 
– att locka dessa till kommunen är prioritet nummer ett för kommunens beslutsfattare 
(oavsett partitillhörighet). Hållbar (klimat-) utveckling är en fråga som blir aktuell ”när vi 
får råd”.  

 Politisk feghet alternativt överlevnadsinstinkt: ”Det är roligare att säga ja än nej.” Det är 
inte roligt att ta sig an rollen som en impopulär nejsägare som framstår som reaktionär. 
Politikern vill vara framstegsvisionären som är med på nya projekt och visar att kom-
munen är offensiv.  

 Ideologi: Vissa politiska partier har sin grund i ideologier där antingen individens frihet 
prioriteras framför kollektivets/det allmännas intresse, eller så är decentralisering led-
stjärna för samhällets utveckling.  

 Skepsis: Det har funnits en utbredd tveksamhet till ”klimathotets” legitimitet. Under de 
senaste åren har dock denna skepsis vänt.  

 
Marknaden 

 Efterfrågan: Det finns en stor efterfrågan på att bo i glesa stadsdelar och på landsbyg-
den, dels på grund av livskvaliteten och dels på grund av de lägre priserna i utkanterna 
av stadsregionerna. Det är ett sätt för kommunerna i periferin att locka till sig nya invå-
nare.  

 Fastighetsvärden: Det är många markägare som vill stycka av tomter för försäljning. Ti-
digare lågvärderad skogs- och jordbruksmark har blivit potentiella bostadstomter med 
betydligt högre värde per kvadratmeter.  

 Starkare individualism: Minskad respekt för auktoriteter jämfört med för några decen-
nier sedan gör att man inte nöjer sig med ett nej från någon kommunbyråkrat när man 
hittat världens finaste skogsdunge som man vill bygga sitt drömhus på och leva resten 
av sina dagar i.  

 Ökad tillgänglighet: Det ökade bilinnehavet och utbyggda/förbättrade vägar gör det 
möjligt att bo mer perifert (det är restiden som avgör pendlandet, inte avståndet).  

 Samhällets strukturomvandling, bland annat mot färre och större enheter (handel, ser-
viceinrättningar m m) gör att stora anläggningar inte får plats centralt i staden.  

 
Administrativa brister 

 Bristande kommunal samordning: Den ena handen gör en sak, den andra handen en 
annan. Det är inte ovanligt att en nämnd planerar för den täta hållbara staden medan en 
annan beviljar en mängd bygglov en bit utanför tätorten.  

 Bristande markstrategi: Under första hälften av 1900-talet var många kommuner fram-
synta och köpte strategiskt in mark för framtida expansion. På så sätt kunde kommunen 
styra den rumsliga utvecklingen betydligt starkare än vad som ofta är fallet idag (detta är 
visserligen till stor del en politisk fråga). Detta har fått till följd att (oftast) de större fas-
tighets- och byggföretagen är de stora markägarna i landets kommuner och kommuner-
na (och deras invånare) sitter i knäet på dessa företag.  

 Bristande genomförandeperspektiv: Kommunens tjänstemän (planerarna) har gått i mål 
när den officiella planen är antagen; man lämnar projektet bakom sig och går raskt över 
till nästa projekt och lämnar över genomförandet till marknaden. Planeringen måste bli 
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mer genomförandeinriktad, det behövs ett mer genomgående stadsutvecklingstänk där 
planeringen bara är första steget. Kommunen skulle kunna spela en viktig roll som kata-
lysator och projektledare i genomförandeskedet, även om man själva inte äger byggna-
derna eller fastigheterna. Med stöd i strategierna från planarbetet skulle kommunen till 
exempel kunna hjälpa villaägarna i ett villaområde med direktverkande el med kontext-
anpassad information, strategi och upphandling av installation av vattenburna värmesy-
stem och fjärr- eller närvärme (exemplet Växjö). Professionell kompetens finns ju hos 
kommunen: energirådgivare och upphandlare. På så sätt skulle energirådgivarna ha en 
mer strategisk roll istället för ad hoc-information till enstaka villaägare. Mer kilowatt-
timmar för skattepengarna!  

 Planeringen är/har varit mycket inriktad mot nybyggnad, men behöver bli mer inriktad 
på den befintliga bebyggelsen (se ovan) där den verkligt stora energieffektiviseringspo-
tentialen finns.  

 

4.6 Hållbarhet vs attraktivitet 
Planeringen hyser en inneboende grundläggande konflikt: å ena sidan värna det all-
männa/gemensamma intresset (hållbarhet), å andra sidan tillfredsställa individens efterfrågan 
och drömmar (attraktivitet). Balansen på denna våg varierar, under senare år har efterfrå-
gan/individfokus vägt över.  
 
Går det att skapa kompromisser där en mer hållbar fysisk samhällsstruktur kombineras med de 
kvaliteter som efterfrågas i den glesa/lantliga miljön? Vilka är egentligen dessa kvaliteter? Be-
hövs det egentligen så mycket yta för att uppnå dessa kvaliteter, eller kan de uppnås genom 
smart design och arkitektur? Villans kvaliteter i ett flerbostadshus i stan – är det möjligt? Här 
kan bostadsutställningar och -mässor spela en viktig roll – genom attraktiv design och god arki-
tektur visa bransch, politiker och allmänhet att det går att få det bästa av två världar. 
 
Eller ska vi acceptera att det är många som vill bo på landet eller andra glesa strukturer, men på 
något sätt försöka få en mer hållbar lösning för detta än idag? Kanske skulle lagstiftningen 
kunna tillåt kommunerna att ställa högre energieffektivitetskrav på uppförandet av nya hus där 
det annars ur miljö- och energisynpunkt är mindre lämpligt att bygga (till exempel i norrslutt-
ningar eller i glesa områden där förutsättningarna för hållbara transporter är dåliga)?  
 
Frågan är om det nya klimat- och miljöintresset som väckts till liv av Al Gore med flera under 
det senaste året kommer att påverka samhällets rumsliga utveckling? De nationella och internat-
ionella målsättningarna om minskad energianvändning och klimatutsläpp visar riktningen. Det 
ska bli spännande att se hur stadsutvecklingen kommer att te sig under kommande år. Stadspla-
nering och genomtänkta fysiska strukturer innebär inte automatiskt att energianvändningen och 
utsläppen av växthusgaser minskar. Men utformningen av vår bebyggelsestruktur är grundläg-
gande och avgörande för att göra det möjligt att leva på ett hållbart sätt. För till syvende og sidst 
är det allas våra val och ställningstaganden som påverkar klimatet och samhället. 
 
 
 
Referenser 
Energiläget 2006, Energimyndigheten 2007. 
Smidfeldt Rosqvist, Lena: Exhaust emissions in residential areas with different street network 
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Kapitel 5 
 

Invandrarnas bosättningsmönster i ett regionalt 
perspektiv 1950 – 2005 

 
Mats Johansson & Daniel Rauhut  

 
 
Invandringen till Sverige har trendmässigt ökat efter det andra världskriget samtidigt som landet genomgått en 
strukturomvandling som påverkat såväl den sektoriella utvecklingen som den regionala. Invandringen har även 
ändrat karaktär – från arbetskrafts- till flyktinginvandring. Syftet med föreliggande artikel är att analysera 
invandrarnas regionala bosättningsmönster för perioden 1950-2005 för att undersöka ifall bosättningsmönstret 
har förändrats i samband med att flyktinginvandringen har fått allt större samtidigt som arbetskraftsinvandring-
en fått allt mindre betydelse. Detta sker genom att analysera i vilken omfattning invandrarna har förändrat sitt 
bosättningsmönster i ett regionalt perspektiv. 

5.1 Bakgrund och syfte 
Redan på 1930-talet blev Sverige ett invandringsland. Andelen utländskt födda medborgare 
ökade från en negligerbar nivå kring andra världskrigets slut till runt 12 procent av befolkningen 
2005 (SCB 2006b). Invandringen har ökat trendmässigt sedan andra världskrigets slut och end-
ast mer eller mindre kraftiga fluktuationer kring den uppgående trenden kan iakttas fram till 
idag. Toppåren har utgjorts av 1965, 1970, 1994 och 2006. År 1965 och 1970 karakteriserades 
av arbetskraftsinvandring – bortsett från finländarna, som alltid varit en stor invandrargrupp, så 
var 1965 jugoslavernas år. År 1970 karakteriserades en kraftigt ökad invandring från Finland då 
konjunkturen där var dålig samtidigt som den var relativt bra i Sverige (Berglund och Johansson 
1995). Båda dessa år kan således karakteriseras som arbetskraftsinvandringsår. År 1994 kom 
däremot att präglas av kriget i det forna Jugoslavien och bosnierna blev den dominerande in-
vandrargruppen. Under början och mitten av det fösta decenniet på det nya millenniet är det 
Irakkriget som har sätt sin prägel på invandringen. År 2006 nåddes den hittills största invand-
ringsnivå med 95 750 inflyttade personer. 
 
Fram till slutet av 1960-talet var Sveriges ekonomi – i synnerhet då svensk industri  i behov av 
arbetskraft, vilket också var den huvudsakliga orsaken till den då stora arbetskraftsinvandringen. 
1970-talet kan betraktas som en övergångsfas från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 
medan 1980-talet och fram till idag har invandringen till Sverige kommit att domineras av flyk-
ting- och anknytningsinvandring (se till exempel Lundh och Ohlsson 1994, Andersson 2006, 
SCB 2006b, RTK 2007). 
 
Med den tilltagande invandringen har motiven och skälen för invandring och bosättningsprefe-
renserna även förändrats samtidigt som invandrarkategorierna även ändrat utseende. År 1954 
introducerades den gemensamma nordiska arbetsmarknaden vilket underlättade rörligheten 
mellan de nordiska länderna (exklusive Island). Den tilltagande europeiska integrationen har 
också stimulerat röligheten över gränserna, vilket inte minst för Sveriges vidkommande har 
accentuerats efter EU-inträdet och östutvidgningen. 
 
Denna utveckling kopplat till konjunkturutvecklingen har resulterat i att även den svenska in-
vandringspolitiken har förändrats över tiden. Fram till slutet av 1960-talet var invandringen i 
princip mer eller mindre fri och företagen upprättade rekryteringskontor i utlandet. Industri-
konjunkturen var god och finländare, italienare, jugoslaver och turkar var nationaliteter som 
blev nya inslag på den svenska arbetsmarknaden. År 1967 skedde en omsvängning i invand-
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ringspolitiken i mer restriktiv riktning och arbetskraftsinvandringen minskade. Redan 1964 hade 
fackföreningsrörelsen börjat oroa sig för den tilltagande invandringens följder som i synnerhet 
riktades mot den jugoslaviska arbetskraftsinvandringen och de problem som uppkom genom 
den sviktande konjunkturen i mitten av 1960-talet. Regeringen beslutade 1967 om en mer re-
striktive invandringspolitik rörande den utomnordiska invandringen, vilket bekräftades av ett 
riksdagsbeslut 1968. 
 
I samband med den tillagande flyktinginvandringen kom även diskussionen om invandrarnas 
bosättningsmönster upp på agendan. År 1985 introducerades ”hela Sverige-strategin” i syfte att 
hämma invandrarkoncentrationen till storstadsregionerna och sprida invandrarna över landet. 
Denna politik reviderades visserligen 1994 och idag kan en invandrare bosätta sig i valfri ort och 
region under förutsättning att fast boende är ordnat. När uppehållstillstånd har beviljats kan 
man dock flytta vart man vill i landet med följd att invandrarna i andre momentet kommer att 
söka sig till storstadsregionerna. Detta accentuerar följaktligen koncentrationen av invandrare 
till storstäderna vilket har väckt en hel del reaktioner från bland annat kommunalpolitiskt håll i 
storstadsregionerna. 
 
Under senare år har dessutom ett nygammalt problem dykt upp på den demografiska agendan. I 
såväl Sverige som i övriga Europa har problemet med låga födelsetal och minskande befolkning 
alltmer kommit att inta en inta en central roll såväl i den politiska debatten som inom migrat-
ionsforskningen. Begreppet ersättningsmigration har också blivit alltmer frekvent förekom-
mande såväl beträffande arbetskraftsinvandring för att råda bot på en framtida arbetskraftsbrist 
som ett medel att komma tillrätta med den alltmer skeva ålderspyramiden. 
 
I debatten om arbetskraftsbrist och behovet av arbetskraftsinvandring antas det implicit att ar-
betskraftsinvandrarna kommer att flytta dit vakanserna finns. Samtidigt har invandrarna alltmer 
kommit att koncentreras till de tre storstadsregionerna parallellt med att det har visat sig att de 
är tämligen obenägna att flytta från storstadsregionerna (Andersson 2006). Att utrikes födda 
koncentreras i storstadsområden är emellertid inget för Sverige unikt fenomen – olika studier 
visar att samma mönster finns såväl i Norden som i övriga Europa. Samtidigt finns de största 
problemen med en åldrande befolkning och utflyttning i Europa utanför storstadsområdena, 
medan det största behovet av en framtida arbetskraftsinvandring har visat sig existera i de euro-
peiska ländernas perifera områden (se till exempel ESPON 1.1.4). En ny arbetskraftsinvandring 
förs således ofta fram som en lösning på arbetskraftsbrist och matchningsproblem på arbets-
marknaden, men detta förutsätter att arbetskraftsinvandrarna allokerar sig dit vakanserna finns. 
I förlängningen av detta ligger att ifall arbetskraftsinvandrare har samma bosättningsmönster 
som flyktinginvandrare kan inte en arbetskraftsinvandring avhjälpa vare sig en eventuell arbets-
kraftsbrist eller ”befolkningskris” utanför storstadsregionerna. 
 
Samtidigt är kunskapen om huruvida arbetskraftsinvandrare och flyktingar har olika regionala 
bosättningsmönster fortfarande ett mer eller mindre ett outforskat område. De studier som har 
gjorts under senare år fokuserar nästan undantagslöst på flyktinginvandrarna med följd att kun-
skapen om arbetskraftsinvandrarnas regionala bosättningsmönster är begränsad. I Sverige har 
ofta det regionala perspektivet kommit i skymundan och det mesta av den forskning som bedri-
vits kring invandring har skett på aggregerad nivå.2 Detta gäller för såväl analyser av 1960-talets 
arbetskraftsinvandring som för senare års flyktinginvandring. Däremot är invandrarnas lokala 
bosättningsmönster väl studerat av bland andra Storstadskommissionen. 
 

                                                 
2 Det finns naturligtvis undantag, se till exempel ESPON 1.1.4, Bevelander och Lundh 2006, och Edvardsson, et al 
2007. 
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Det övergripande syftet med denna artikel är att kortfattat belysa och analysera invandrarnas 
regionala bosättningsmönster för perioden 19502005. Detta för att undersöka ifall bosätt-
ningsmönstret har förändrats i samband med att flyktinginvandringen har fått allt större och 
arbetskraftsinvandringen allt mindre betydelse över tiden. Vi analyserar i vilken omfattning in-
vandrarna har förändrat sitt bosättningsmönster i ett rumsligt perspektiv med avseende på åren 
1950, 1967, 1975 och 2005 och i vilken mån detta har samband med en förskjutning från ar-
betskrafts- till flyktinginvandring. Analysen sker dock inte på kommunnivå utan på regionnivå, 
vilket i detta fall är synonymt med länsnivå. Nackdelen är att storleken döljer diskrepanser inom 
regionerna. Fördelen är att små absoluta förändringar inte slår igenom lika abrupt. Icke desto 
mindre så är länen olika stora, vilket medför att små län är mera känsliga för tillfälliga ”störning-
ar” än större län. Syftet är således inte att analysera den inomregionala segregationen eller de 
samhällsekonomiska effekterna av denna. Inte heller analyseras invandringens ekonomiska be-
tydelse, varken i ett nationellt eller regionalt perspektiv. 
 

5.2 Data och metod 
Perioddata för åren 1950, 1967, 1975, 1990 och 2005 kommer – som nämndes ovan – att an-
vändas i studien.3 Det bör dock påpekas att statistik med periodansats måste tolkas med viss 
försiktighet för att undvika alltför långtgående slutsatser dras.  
 
Denna statistik finns på länsnivå.4 Två grupper av invandrare analyseras: dels invandrare från 
länder från vilka arbetskraftsinvandring skett, dels invandrare från länder/områden från vilka 
flyktinginvandring har ägt rum.5 De första två åren (1950 och 1967) som studeras omfattar en 
period av arbetskraftsinvandring – särskilt 1967 – och 1975 domineras av en avklingande ar-
betskraftsinvandring samt en tilltagande flykting- och anhöriginvandring.  Åren 1990 och 2005 
domineras av en kraftig flykting- och anhöriginvandring och dessutom är 1990 ett år som ligger 
mitt i genomförandet av ”hela Sverige-strategin”. Genom att jämföra de olika åren är det möj-
ligt att få en uppfattning om arbetskraftsinvandrare respektive flykting- och anhöriginvandrare 
förändrat sina bosättningsmönster. 
 
Att mäta invandrarnas bosättningsmönster med hjälp av perioddata kan ske på två sätt. Det ena 
sättet är att mäta i vilket län invandrarna bosatt sig efter att de har anlänt till Sverige (flödesana-
lys) och det andra sättet är att mäta andelen utrikes födda för varje län (stockanalys). Genom att 
sedan jämföra resultaten kan man se om fördelningen av invandrarna/utrikes födda visar på en 
geografisk spridning eller koncentration. Ifall spridningen har ökat över tiden och storstadslä-
nen blir alltmer överrepresenterade och dominerande så tyder detta på en ökad koncentration 
till dessa och vice versa. Man bör vid tolkningen av de olika gruppernas utvecklingsförlopp be-
akta att stocken utrikes födda består av den ackumulerade stocken av tidigare invandrarkohor-
ter, medan gruppen årlig invandring eller årligt inflöde hänför sig till ett enda år. Detta gör den 
                                                 
3 Valet av årtal har primärt styrts av jämförbarheten i statistiken samt huruvida några förändringar i invandrarnas 

bosättningsmönster har ägt rum som kan hänföras till olika händelser och utvecklingsförlopp mellan 1950 och      
2005. 

4 Den geografiska analysen av bosättningsmönstren följer 1997 års länsindelning. Statistiken för åren 1950, 1967, 
1975 och 1990 för Kristianstad och Malmöhus län har räknats om till det som 1997 blev Skåne län. På motsva-
rande sätt har data för åren 1950, 1967, 1975 och 1990 med avseende på Göteborg- och Bohuslän, Älvsborgs 
samt Skaraborgs län räknats om till det som 1996 blev Västra Götalands län. På så sätt ökar jämförbarheten mel-
lan de studerade åren, 1950, 1967, 1975 och 1990 å ena sidan och 2005 å den andra. 

5 Länder från vilken en arbetskraftsinvandring antas ha ägt rum utgörs av länder från vilka det inte är möjligt att 
erhålla flyktingstatus i Sverige, till exempel Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Länder från vilken en flyk-
tinginvandring antas ha ägt rum är således länder från vilka det är möjligt att få flyktingstatus i Sverige,  

   till exempel för flyktingar från Iran, Irak, Somalia, Etiopien och Chile. Från vissa länder har det ägt rum en flyk-
tinginvandring under början av perioden, men inte under det senare skedet, till exempel för Polen, Jugoslavien 
och Turkiet.  
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sistnämnda gruppen mer känslig för förändringar i till exempel invandrar- och flyktingpolitiken 
med avseende på den statistiska effekten på bosättningsmönstret. Detta innebär följaktligen att 
stocken utgör ett bättre mått än det årliga inflödet på de eventuella koncentrations- eller sprid-
ningstendenser som invandrarnas egna bosättningspreferenser över tiden resulterar i. 
Ett sätt att analysera ifall och hur bosättningsmönstret har förändrats mellan olika kategorier är 
således att relatera dess storlek till fördelningen av Sveriges folkmängd. Genom att skapa ett 
index som relaterar invandringen och utrikes födda till olika läns befolkningsstorlek fås ett mått 
på i vilken mån invandrarna – både som flöde och stock – är över- eller underrepresenterade i 
olika län eller regioner. Indexet kan uttryckas i formeln andelen invandrare genom andelen av 
befolkningen och multiplicerat med 100.6 Ett index över 100 innebär att regionen har en större 
andel invandrare än vad regionen bör ha i förhållande till sin storlek och ett index under 100 det 
omvända. Genom att jämföra talen över tiden kan man även få en bild av hur olika regioner 
förändrats såväl med avseende på den totala invandringen som för vissa speciella invandrarka-
tegorier. 
 

5.3 Bosättningsmönster – årlig invandring 
År 1950 bosatte sig 49 procent av alla invandrare i något de tre storstadslänen. Motsvarande 
siffra 2005 var 62 procent – det vill säga en ökad koncentration till storstadslänen (Johansson 
och Rauhut 2007). Detta har således gått hand i hand med en ökad andel flyktinginvandrare och 
antyder att bosättningsmönstret har förändrats över tiden. På motsvarande sätt minskade den 
relativa andelen invandrare i traditionella industriregioner mellan åren 1950 och 2005. 
 
Det finns en utbredd uppfattning om att invandringen och utrikes födda med förkärlek dras till 
storstadsregionerna. Att invandringen koncentreras till storstadslänen är naturligtvis betingat av 
att stora befolkningsagglomerationer drar till sig mycket människor – infödda likväl som in-
vandrare. Det som är intressant i sammanhanget är dock i vilken mån invandrarna är över- re-
spektive underrepresenterade i olika län och regioner. Dessutom är det av intresse att se dels 
ifall mönstret har förändrats över tiden, dels hur olika invandrargrupper har positionerat sig i 
landet. Tabellerna 5.1 och 5.2 tycks också stödja denna mer eller mindre accepterade uppfatt-
ning genom att storstadslänen i regel är överrepresenterade och därmed dominerande med av-
seende på såväl fördelningen av nytillkomna invandrare som stocken utrikes födda. Däremot 
minskar överrepresentationen över tiden vilket bör tolkas som en minskad dominans av stor-
stadslänen. Att spridningen minskar framgår även av variationskoefficientens utveckling vilken 
minskar över tiden.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Index=100*(%invi/%befi)där i:et står för regionen ifråga. 
7 Att spridningen minskar med avseende på över-/underrepresentation får dock inte tydas som att den rumsliga 
spridningen minskar. Istället är det tvärtom – en minskad variationskoefficient tyder på att den rumsliga spridning-
en ökat i bemärkelsen att invandrarna har blivit jämnare fördelade över landet. Istället för en divergerande utveckl-
ing har man fått en konvergerande. 
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Tabell 5.1 Över- respektive underrepresentation av invandrade åren 1950, 1967, 1975 och 2005. Index över 
100 innebär att länet är överrepresenterat och vice versa. Källa: Egna beräkningar baserade på data från SCB. 
 

Län 
Inflöde 
1950 

Inflöde  
1967 

 
Inflöde 
1975 

 
Inflöde 
1990 

 
Inflöde 
2005 

Stockholm 174,2 177,3 150,0 128,3 134,0 
Uppsala 83,8 115,3 85,7 133,6 85,3 
Södermanland 142,8 116,4 141,9 89,7 75,9 
Östergötland 65,1 53,4 53,2 65,2 69,6 
Jönköping 67,3 65,9 81,1 97,1 66,7 
Kronoberg 43 103,8 161,9 116,8 95,0 
Kalmar 38 50,1 65,5 83,3 65,4 
Gotland 33,8 29,2 14,3 42,8 33,3 
Blekinge 45,1 78,5 94,7 66,0 82,4 
Skåne 77,5 103,3 108,1 99,4 139,5 
Halland 58,4 67,8 85,2 76,1 68,8 
Västra Götaland 77,2 118,4 124,7 98,3 94,7 
Värmland 101,2 46,8 60,0 100,8 103,3 
Örebro 108,5 66,5 75,8 91,1 83,3 
Västmanland 392,6 129,8 106,3 125,3 79,3 
Dalarna 158,7 56,2 55,9 70,9 70,0 
Gävleborg 55,2 45,5 47,2 80,0 64,5 
Västernorrland 48,9 42,6 24,2 89,2 74,1 
Jämtland 42,3 61 25,0 110,1 71,4 
Västerbotten 38,8 33,6 31,0 97,8 71,4 
Norrbotten 73,6 60,6 78,1 71,4 82,1 

Standardavvikelse 79,7 38,0 41,9 22,91 23,2 
Medelvärde 91,7 77,2 79,52 92,07 81,43 
Variationskoefficient (C.V.) 0,869 0,492 0,526 0,249 0,285 

 

Tabell 5.1 visar den relativa över- eller underrepresentationen för de olika länen 1950-2005 med 
avseende på det årliga inflödet av invandare. Invandringen till Stockholms län har varit större än 
vad som motiveras av dess befolkningsstorlek under hela perioden. Överrepresentationen har 
dock minskat över tiden i då synnerhet vid en jämförelse med arbetskraftsinvandringsåret 1967. 
Skåne å andra sidan har genomgått en motsatt utveckling – från att ha varit underrepresenterat 
1950 till att vara överrepresenterat 2005. Detta kan förklaras av den massiva flyktinginvandring-
en 2005 till länet men även av den ökade arbetsmarknadsintegrationen i Öresundsregionen efter 
Öresundsbrons tillkomst som har resulterat i en ökad andel danska inflyttare. Storstadslänet 
Västra Götaland följer däremot inte något av ovan nämnda mönster. Istället visar länet upp en 
bild där man följer Skånes utveckling mellan åren 1950 och 1975 för att sedan vara underrepre-
senterat år 2005 då andelen invandrare var – liksom för år 1950 – mindre än vad som motsva-
rade befolkningsstorleken. Något gemensamt utvecklingsförlopp för de tre storstadslänen kan 
man således inte se trots att den aggregerade procentuella andelen ökade kontinuerligt över ti-
den. 
 
Ett intressant utvecklingsförlopp kan man se i några av landets mest utpräglade traditionella 
industriregioner, till exempel utvecklingen för Södermanland, Västmanland, Dalarna, Värmland 
och Örebro län. Utvecklingen visar en fallande överrepresentation över tiden – dock i olika takt 
 som vänds till underrepresentation över tiden. Denna utveckling torde delvis kunna förklaras 
av strukturomvandlingen som resulterade i en minskad efterfrågan på traditionell industriar-
betskraft.  
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Tabell 5.1 visar också att spridningen har minskat mellan 1950 och 2005. Län med hög överre-
presentation i början av perioden upplever sjunkande index medan län med låga index i början 
upplever minskad överrepresentation. Variationskoefficienten sjunker också kraftigt över tiden 
vilket är en indikation på en ökad konvergens i bosättningsmönstret, vilket således blir mera 
likartat  och inte mer olikartat, vilket är den gängse bilden  med avseende på över- och un-
derrepresentation mellan länen. Av särskilt intresse är året 1990 – ett år då ”hela Sverige-
strategin” var ett prioriterat utlokaliseringsmål med avseende på nytillkomna invandrares bo-
ende i Sverige. Det visar sig också att variationskoefficienten sjönk kraftigt mellan 1975 och 
1990 vilket indikerar att strategin var lyckad i bemärkelsen att de nytillkomna invandrarna förde-
lade sig jämnare över landet än tidigare. Det visar sig också att variationskoefficienten är högre 
2005 då ”hela Sverige-strategin” delvis har luckrats upp och en större frihet i bosättningsmönst-
ret råder jämfört med år 1990. 
 

5.4 Bosättningsmönster – utrikes födda 
Vad gäller stocken av utrikes födda så uppvisar dessa ett likartat bosättningsmönster som de 
årligen invandrade. Stocken mäts som antalet utländska medborgare i Sverige för åren 1950 och 
1967 samt antalet utrikes födda 1975 och 2005.  Även om dessa definitioner skiljer sig åt så 
torde detta inte påverka vare sig jämförelser över tiden eller mellan olika regioner i någon 
nämnvärd utsträckning och i fortsättningen kommer dessa att användas synonymt och benämns 
utrikes födda. Det är endast då man jämför utvecklingen av antalet över tiden som det eventu-
ellt påverkar resultatet och tolkningen i snedvridande riktning. 
 
Med avseende på invandrarstocken så indikerar även tabell 5.2 en minskad spridning över tiden 
även om den inte är lika uttalad som för det årliga invandrarflödet.  Samtliga tre storstadsreg-
ioner var dock överrepresenterade 2005 medan alla övriga län var underrepresenterade. I början 
av perioden är bilden dock något annorlunda – liksom med avseende på den årliga invandringen 
var till exempel Södermanland och Västmanland överrepresenterade. Storstadslänet Skåne upp-
visade däremot en lägre andel boende av utrikes födda relativt befolkningsstorleken. Den mest 
anmärkningsvärda ökningen står dock Jämtlands län för. Från en låg nivå har andelen utrikes 
födda ökat och mellan 1975 och 2005 ökade index från 25 till 107. Om detta beror på en ökad 
andel flyktingar eller en ökad andel bosatta norska medborgare i länet kan dock inte avgöras 
utan mera djupgående analyser. En annan förklaring är en ökad inflyttning av kvinnor från 
Ryssland och Thailand som gift sig med svenska män (SCB 2006b). Troligen ligger samtliga 
faktorer bakom den anmärkningsvärda ökningen men man bör ha i åtanke att även vid små 
absoluta förändringar så påverkas det relativa utfallet. 
 
Motsvarande förlopp kan – kanske bortsett från äktenskapsmigrationen – iakttas för Skåne. 
Analogt med den årliga invandringen så är den kraftiga ökningen under den senare delen av 
perioden en effekt dels av en ökad flyktinginvandring, dels av Öresundsbrons tillkomst och den 
regionförstoring denna resulterat i Öresundsregionen. Förbättrade pendlingsmöjligheter och 
lägre huspriser är då faktorer som stimulerat inflyttningen till Skåne från andra sidan sundet. 
Många av dessa har då kvar sina arbeten i Köpenhamnsregionen. En skillnad mellan den danska 
invandringen och flyktinginvandringen torde vara att de förra är mer känsliga för boendekost-
nader och ändrade boendepreferenser än de senare vilka i större utsträckning har blivit place-
rade i länet mer eller mindre utan egen förskyllan. 
 
En slutsats som kan dras från både tabell 5.1 och 5.2 är att bosättningsmönstret bland stocken 
utrikes födda har blivit mer jämnt fördelat över landet. Även om storstadslänen fortfarande 
dominerar både absolut och relativt och är överrepresenterande i förhållande till befolkningen 
så har utvecklingen gått i en konvergerande riktning. En iakttagelse som kan göras är att stock-
en av utrikes födda inte är lika känslig för institutionella faktorer och formella restriktioner. Ge-
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nom att jämföra året 1990 för den årliga invandringen med stocken av utrikes medborgare som 
bor i olika län framgår klart effekten av den ackumulerade invandringens effekter på boendet 
(tabell 5.2) och effekterna av institutionella och formella förändringar med avseende på nytill-
komna invandrare (tabell 5.1). Medan den ackumulerade stocken är ett utryck för ett långsikta 
val och boendepreferenser är utplaceringen av nytillkomna invandrare i mångt och mycket en 
effekt av centrala beslut. Att detta sedan förändrats över tiden och mera tar sig uttryck i de siff-
ror som presenteras i tabell 5.2 är då inte heller särskilt uppseendeväckande i synnerhet som 
såväl sociala som arbetsmarknadsmässiga skäl talar för en ökad intern rörlighet (se till exempel 
Bevelander och Lundh 2004). 
 
Tabell 5.2. Över- resp underrepresentation med avseende på invandrarstocken åren 1950, 1967, 1975 och 
2005.  Index över 100: länet är överrepresenterat och vice versa. Källa: Egna beräkningar baserade på data 
från SCB. 
  

Län 

Utländska 
medborgare 
1950 

Utländska med-
borgare 
1967 

Utrikes 
födda 
1975 

Utrikes 
födda 
1990 

Utrikes 
födda 
2005 

Stockholm 176,3 166,3 175,2 166,8 150,2 
Uppsala 111,1 91,7 96,4 106,0 91,2 

ösödermanland 147,9 147,8 138,7 112,0 96,6 
Östergötland 82,1 60,7 70,2 73,5 78,3 
Jönköping 83,3 71,7 78,4 79,9 86,1 
Kronoberg 54 78 76,2 77,1 80,0 
Kalmar 49,6 42,6 44,8 51,1 53,8 
Gotland 36,7 18 14,3 34,5 33,3 
Blekinge 38,9 72,7 78,9 59,7 58,8 
Skåne 95 92,5 104,1 104,9 118,6 
Halland 77,9 67,8 74,1 71,0 71,9 
Västra Götaland 105,5 111,3 112,4 102,9 104,1 
Värmland 82,3 59,7 48,6 67,4 63,3 
Örebro 95,5 97,7 81,8 81,4 83,3 
Västmanland 223,9 213,4 162,5 129,3 110,3 
Dalarna 99,2 82,9 64,7 60,5 53,3 
Gävleborg 51,3 55,6 47,2 52,7 51,6 
Västernorrland 37,6 38,8 33,3 46,1 44,4 
Jämtland 31,5 33,6 25,0 41,5 107,1 
Västerbotten 28,9 23,5 24,1 49,2 46,4 
Norrbotten 49,4 53,4 65,6 72,5 64,3 

Standardavvikelse 52,9 48,0 43,3 32,5 29,0 
Medelvärde 88,3 80,0 77,0 78,1 78,4 
Variationskoefficient C.V.) 0,600 0,600 0,563 0,416 0,370 

 

5.5 Förändringar i bosättningsmönstret 
Utifrån tabellerna 5.1 och 5.2 kan vissa slutsatser dras angående förändringar över tiden i in-
vandrarnas bosättningsmönster. En slutsats är att spridningen faktiskt har minskat och inte ökat 
med avseende på över- respektive underrepresentation. Invandrarna har blivit mer jämnt förde-
lade över landet under perioden1950-2005 och detta gäller såväl stocken som inflödet. Detta är 
särskilt uttalat mellan åren 1975 och 2005. I vilken mån detta är en effekt av den svenska in-
vandringspolitiken eller ej kan inte bedömas utifrån detta material. Den minskade spridningen 
kan vara en följd av den svenska utlokaliseringspolitiken av flyktingar initialt – den så kallade 
”hela Sverige-strategin” som infördes under 1985 men luckrades upp i mitten av 1990-talet. 
Detta bör dock inte påverka stocken i samma utsträckning som inflödet. Flödet är av förklarliga 
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skäl mera variationskänsligt än stocken, vilken byggts upp under en längre period. Variationsko-
efficienten för över-/underrepresentation med avseende på stocken utrikes födda sjunker inte 
heller lika markant som den gör för andelen invandrare per år, vilket skulle styrka ovanstående 
resonemang. 
 
En indikation på den tilltagande konvergensen ser man även genom att gapet mellan län med 
över- respektive underrepresentation 1950 minskar under perioden fram till 2005. Detta gäller 
såväl stock som flöde. Bortsett från Skåne är detta i regel giltigt för stora län och såväl Stock-
holms som Västra Götalands län upplever också en minskad överrepresentation över tiden. En 
förklaring till den accentuerade överrepresentationen i Skåne torde – som tidigare nämnts – stå 
att finna i Öresundsbron men den kraftigt ökade flyktinginvandringen till Malmö och Skåne bör 
också har påverkat talen uppåt. Jämtlands höjda tal kan vara en funktion av ett ökat flykting-
mottagande, ökad integration över den norska gränsen men kanske även de små talens inver-
kan. Små absoluta förändringar kan ge upphov till stora relativa förändringar ifall utgångsvär-
dena är låga. 
 
Figur 5.1 ger delvis en annan bild av utvecklingsförloppet. Att det råder ett samband mellan 
andelen utrikes födda och överrepresentation väcker förmodligen ingen större förvåning. Detta 
samband har dessutom blivit allt starkare över tiden. Även om sambandet är signifikanta med 
avseende på invandringen under åren 1967, 1975 och 2005 så fluktuerar de kraftigare än de gör 
för stocken av utrikes födda. Detta är en indikation på – och som nämndes tidigare – att inflö-
det är mera känsligt för förändringar än den samlade stocken. 
 
En slutsats som kan dras utifrån figur 5.1 och tabellerna 5.1 och 5.2 är således att storleken up-
penbarligen har fått en allt mer markerad betydelse som förklaringsfaktor mellan 1950 och 2005 
trots en minskad spridning i rummet. Särskilt gäller detta för det årliga inflödet trots dess krafti-
gare fluktuationer med avseende på ”förklaringsvärdet”. Som exempel kan tas år 1975 då stor-
leken var en större förklaringsfaktor med avseende på hur stocken av utrikes födda var förde-
lade än den var för hur inflödet av nyanlända invandrare fördelade sig. Trettio år senare var 
denna bild den omvända. Visserligen hade storleken fått större betydelse med avseende på över-
representation för antalet utrikes födda men den stora förändringen äger rum för kategorin år-
liga invandrare. Om man exkluderar de tre storstadslänen blir bilden annorlunda och storleks-
faktorn tycks inte längre spela någon större roll för över- eller underrepresentationen. Denna 
utveckling tyder dock inte på att den förändrade invandringsbilden har resulterat i en ökad an-
hopning av invandrare till storstadslänen – istället har överrepresentationen blivit lägre bortsett 
från Skåne – utan att länsstorleken inte har någon större betydelse för övriga län. 
 
Denna tolkning får även stöd av figur 5.1. Det finns ingen motsättning mellan en minskad 
spridning och minskad överrepresentation för storstadslänen å ena sidan samt att dessa får ökad 
betydelse som förklaringsfaktor över tiden å andra sidan. Den ökade betydelsen av storstadslä-
nen som förklaring är till stor del betingat av att de län utanför storstadslänen som är ”outliers” 
– det vill säga län med kraftig överrepresentation i början av perioden – till stor del har för-
svunnit. Genom att länen anpassas bättre till regressionslinjen – spridningen blir mindre  så 
ökar förklaringsvärdet. Detta gäller såväl inflödet som stocken. 
 
Genom att relatera andelen invandrare totalt ett visst år med medelvärdet av olika läns andelar 
och multiplicera kvoten med 100 erhålls ett ”storleksindex” som ger en indikation på stora be-
folkningsagglomerationers över- eller underrepresentation bland invandrarna (se tabell 6.3).  
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Tabell 5.3. Över-/underrepresentation med avseende på länens storlek. Stocken av utrikes födda samt invand-
rare per år mellan 1950 and 2005. Index 100 = varken/eller. Källa: Egna beräkningar baserade på data 
från SCB. 
 1950 1967 1975 1990 2005 
Stock 187 125 131 128 130 
Inflöde 109 130 168 109 122 
  

Tabell 5.3 visar på utvecklingen mellan 1950 och 2005. Där framgår klart att stora län har en 
relativt större mängd invandrare än små län och att denna dominans var mer accentuerad i bör-
jan av perioden än i slutet rörande gruppen utrikes födda. Indexet för den årliga invandringen 
uppvisar emellertid inte samma mönster. Även om storleksfaktorn dominerar så betyder den 
alltmer för utvecklingen mellan 1950 och 1975 för att sedan kraftigt minska i betydelse mellan 
1975 och 2005. Detta är delvis en annan bild än den som indikeras av variationskoefficienten i 
tabell 5.1. Tabell 5.3 säger emellertid inget om spridningen i sig utan mäter ifall över-
/underrepresentation av stora eller små län med avseende på andelen invandrare.  
 
Under åren 1967 och 1975 betyder storleken för övrigt mer för den årliga invandringen än den 
gör för stocken av utrikes födda. Återigen bör man vid tolkningen av dessa delvis olikartade 
utvecklingsförlopp ha i åtanke att stocken utrikes födda innefattar den ackumulerade stocken av 
tidigare invandrarkohorter medan gruppen årlig invandring hänför sig till ett enda år. En förkla-
ring till den kraftiga nergången mellan 1975 och 2005 kan vara den mera restriktiva bosätt-
ningspolitik som ”hela Sverige-strategin” innebar. Även om denna delvis avvecklades 1994 så 
fanns en del riktlinjer kvar som hämmade ett fritt bosättningsmönster bland flyktinginvandrar-
na, vilket kan förklara den minskade dominansen för storstadslänen 2005 jämfört med 1975. År 
1990 uppvisar dessutom den lägsta överrepresentationen med avseende på den årliga invand-
ringen vilket tyder på att ”hela Sverige-strategin” var lyckosam åtminstone i bemärkelsen att 
storstadslänens koncentration som mottagare av nyanlända flyktingar till stor del lyckades.  Det 
visar sig också att det är endast Stockholms län som ligger högt i tabellen över andelen flykting-
ar år 2005 – såväl Skåne som Västra Götaland ligger däremot i mitten på tabellen (SCB 2006a). 
Detta kan således ha en – åtminstone på kort sikt – utjämnande effekt på bosättningsmönstret 
över landet och därmed dämpa storstadslänens dominans. 
 

5.6 Storstadslänens betydelse 
Ur figur 5.1 framgår tydligt att storstadsregionerna till stor del bestämmer regressionslinjens 
utseende och därmed sambandens styrka mellan storlek och över/-underrepresentation. Ge-
nom att ta bort de tre storstadsregionerna fås emellertid andra resultat. Detta framgår inte minst 
av tabellerna 5.4 och 5.5 där både variationskoefficienterna och R2-koefficienterna redovisas 
med avseende på stocken av utrikes födda och den årliga invandringen. 
 
Ett exkluderande av storstadsregionerna påverkar inte spridningen av invandrarna geografiskt 
över landet med avseende på över-/underrepresentation – varken stocken eller inflödet  i nå-
gon större utsträckning.8 Den största skillnaden finns för året 2005 och då spridningen av såväl 
stocken som flödet av invandrare sjunker. Däremot tycks det inte finnas någon märkbar skill-
nad 1975 beträffande stock eller inflöde. Vad gäller inflödet ökar till och med spridningen detta 
år ifall man tar bort de tre storstadsregionerna. 
 

                                                 
8 Det bör påpekas att en ökad spridning med avseende på observerade data i det analyserade materialet innebär en 
tilltagande divergens mellan olika län.  
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Tabell 5.4. Stocken utrikes födda i olika län. Sambandet mellan storlek och över-/underrepresentation samt 
spridningen (C.V.,variationskoefficienten) för åren 1950, 1967, 1975 och 2005. N=21, inklusive storstads-
länen, N=18, exklusive storstadslänen. 
 1950 1967 1975 1990 2005 
C.V. (N=21) 0,600 0,600 0,563 0,416 0,370 
C.V. (N=18) 0,636 0,540 0,558 0,359 0,314 
R2 (N=21) 0,142 0,195 0,339 0,462 0,491 
R2 (N=18) 0,010 0,046 0,086 0,141 0,058 
 
 
Tabell 5.5. Årlig invandring i olika län. Sambandet mellan storlek och över-/underrepresentation samt sprid-
ningen (C.V.,variationskoefficienten) för åren 1950, 1967, 1975 och 2005. N=21, inklusive storstadslänen, 
N=18, exklusive storstadslänen. 
 1950 1967 1975 1990 2005 
C.V. (N=21) 0,869 0,492 0,526 0,249 0,285 
C.V. (N=18) 0,946 0,435 0,548 0,257 0,196 
R2 (N=21) 0,015 0,404 0,252 0,122 0,534 
R2 (N=18) 0,007 0,004 (ß = –1,96) 0,004 0,018 0,088 
 
 
Storstadslänens betydelse för sambandet mellan överrepresentationen av invandrare och länens 
storlek framgår däremot med all tydlighet av tabellerna 5.4 och 5.5. För åren 1967, 1975, 1990 
och 2005 finns mer eller mindre klara samband mellan storlek och över-/underrepresentation 
med avseende på såväl stocken av utrikes födda som inflödet av invandrare – samband som för 
övrigt ökar över tiden. År 1990 uppvisar i detta fall ett något avvikande beteende – såväl förkla-
ringsvärdet för den årliga invandringen minskar som vilken visar på en utveckling som tyder på 
att invandrarna sprids jämnare över landet i förhållandena till tidigare år. Även i detta fall tyder 
således mycket på att ”hela Sverige-strategin” fick ett visst genomslag på de nytillkomna invand-
rarnas bosättningsmönster 1990 med en jämn utspridning av dessa över landet. Detta är för 
övrigt en utveckling som dock inte fortsatte efter 1990 då istället den regionala spridningen 
ökade och samtidigt som storstadslänen fick allt större betydelse för regressionslinjens lutning 
(tabell 5.5, figur 5.1). 
 
Om man däremot exkluderar de tre storstadsregionerna får man en annan bild. Några samband 
existerar inte och regressionslinjen är mer eller mindre lodrät. Det spelar tydligen ingen roll ifall 
länen – exklusive storstadslänen – är stora eller små vad gäller över-/underrepresentation med 
avseende på såväl stocken av utrikes födda som det årliga inflödet av invandrare. R2-
koefficienterna är så låga att man inte heller kan dra några slutsatser om utvecklingen över tiden 
mer än att några förändringar inte ägt rum som har resulterat i att stora län – ifall storstadslänen 
exkluderas – skulle ta emot en oproportionerligt stor andel invandrare och vice versa. Istället 
konfirmeras den gängse bilden av att invandrarna koncentreras till de tre storstadslänen och att 
detta har accentuerats över tiden. 
 
Detta mönster understryks av att sambandet mellan de olika åren rörande stocken av utrikes 
födda samt överrepresentationen av inflödet av invandrare mellan åren 1975 och 2005 minskar 
då storstadslänen exkluderas. Det svagare sambandet är också uttryck för att mindre regioner är 
känsligare för förändringar, dels de små talens ”förbannelse”. Som nämnts tidigare så kan små 
förändringar kan ge upphov till stora relativa förändringar. Någon omkastning i mönstret har 
dock inte exkluderandet av storstadsregionerna inneburit – regressionslinjen är i båda fallen 
fortfarande positiv. 
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Figur 5.1 Illustrationer över sambanden mellan länens storlek (X-axeln) och över- respektive underrepresentat-
ion (Y-axeln) av stocken  utrikes födda (vänstra figurerna) samt inflödet av invandrare (högra figurerna). 
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5.7 Arbetskrafts- respektive flyktinginvandring – skillnader i               
bosättningsmönster 
Hur ser då bosättningsmönstret ut för olika typer av invandrare? Här kan det vara lämpligt att 
skilja på arbetskraftsrelaterad invandring och flyktinginvandring. Ett sätt att få en uppfattning 
om detta är att skilja på invandrare från länder där invandringen har varit mer eller mindre fri 
och utan restriktioner å ena sidan samt från länder som har karakteriserats av diktatur, krig, 
katastrofer och förföljelse av olika religiösa och etniska grupper å andra sidan. 
 
En tumregel är att invandring från länder för vilka det inte är eller har varit möjligt att få flyk-
tingstatus i Sverige gäller till exempel de nordiska och västeuropeiska länderna och vissa länder 
på Balkan och Södra Europa. Länder från vilken en flyktinginvandring antas ha ägt rum är då 
länder från vilka det är eller har varit möjligt att erhålla flyktingstatus i Sverige, till exempel 
Bosnien, Iran, Irak, Somalia, Eritrea och Etiopien. Från vissa länder har det ägt rum en flyk-
tinginvandring under någon eller några av de studerade åren men inte under andra. Samma sak 
gäller arbetskraftsinvandring. Länder som till exempel Chile, Polen, Grekland, Jugoslavien och 
Turkiet faller inom denna kategori. Tabell 5.6 och 5.7 visar på storstadslänens betydelse för 
olika nationaliteter med avseende på den årliga invandringen för året 2005. 
 
Genom att jämföra storlekens betydelse som förklaringsfaktor med spridningen under och mel-
lan olika år är det möjligt att få en uppfattning om storstadslänens överrepresentation och dess 
”attraktionskraft” för olika nationaliteter av invandrare. Vad gäller ”attraktionskraften” bör 
detta begrepp tolkas med viss försiktighet vad gäller flyktinginvandringen på grund av de in-
stitutionella och formella faktorer som hämmar flyktingarnas fria bosättning i landet. Jämförel-
sen kommer att fokuseras på året 2005 eftersom det är det sista året som ingår och flyktingin-
vandringen var omfattande detta år. 
 
Det mönster som kan skönjas är att invandrare från länder med fri invandring har en större 
spridning men lägre förklaringsfaktor för storstadslänen än länder med flyktinginvandring. Ex-
empelvis Finland och Danmark visar ett boendemönster som snarast torde vara betingat av 
tradition och närhet till hemlandet än av ”storstadsattraktion” i bemärkelsen att storstadslänen 
är överrepresenterade. Visserligen är finländarna överrepresenterade i Stockholms län både 
1975 och 2005 men det finns även kraftig överrepresentation i län som Uppsala, Södermanland, 
Västmanland och Norrbotten. Till och med det lilla länet Gotland uppvisar överrepresentation 
av finländare. Detta förändrar naturligtvis storstadslänens inflytande på förklaringsvärdet – trots 
att spridningen är relativt stor så dominerar inte storstadslänen bland finländarnas val av inflytt-
ningsort. Detta gäller även för Danmark som verkar ännu mer orienterat mot närliggande län – 
endast Skåne är överrepresenterat, och kraftigt överrepresenterat, bland storstadslänen 2005. 
Skånes kraftiga överrepresentation ”rubbar” dessutom tolkningen av spridningsmåttet och för-
klaringsvärdet då avvikelsen gör att alla län utom Kronoberg blir underrepresenterade. Icke 
desto mindre uppvisar såväl Stockholms som Västra Götalands län svag attraktionskraft med 
avseende på de danska inflyttarna. 
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Tabell 5.6 Inflöde av invandrare efter medborgarskapsland 2005. Index över 100 innebär att länet är överre-
presenterat och vice versa. Källa: Egna beräkningar baserade på data från SCB. Befolkningsstatistik 2005. 
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Stockholm 146,5 202,6 106,3 197,5 34,5 134,7 135,0 94,3 42,5 186,7 134,0
Uppsala 93,7 171,7 72,9 31,8 14,6 58,0 88,5 44,8 45,9 58,7 85,3
Södermanland 61,6 162,0 27,4 20,2 16,2 243,8 64,9 223,1 129,1 90,7 75,9
Östergötland 68,3 52,6 63,6 24,8 17,2 111,6 73,6 92,6 128,9 35,5 69,6
Jönköping 59,8 36,5 99,2 66,6 35,1 109,5 31,4 69,8 195,0 35,3 66,7
Kronoberg 86,1 44,9 292,7 98,0 128,7 88,4 51,7 205,5 140,4 4,5 95,0
Kalmar 54,9 37,2 223,2 68,6 47,6 27,5 18,1 55,6 78,0 14,0 65,4
Gotland 84,9 109,4 74,4 24,4 4,1 17,0 0,0 12,7 0,0 15,1 33,3
Blekinge 55,7 10,2 148,8 79,1 46,6 42,0 27,7 129,8 146,8 21,4 82,4
Skåne 131,1 39,4 102,7 178,4 574,9 110,9 86,1 46,6 191,1 137,2 139,5
Halland 109,0 24,8 71,3 83,2 66,5 51,0 17,6 78,5 73,1 51,0 68,8
Västra Götal-
and 106,1 52,3 112,4 81,7 26,8 97,7 164,2 93,2 152,3 81,6 94,7 
Värmland 83,7 31,1 127,3 25,3 28,9 89,5 59,6 182,6 72,8 54,4 103,3
Örebro 67,2 92,1 77,7 25,3 15,7 119,0 53,3 329,8 109,2 90,7 83,3
Västmanland 79,4 122,7 22,2 45,4 8,5 148,9 90,8 81,4 64,6 103,3 79,3
Dalarna 67,2 61,0 90,9 41,9 3,3 30,6 40,8 157,3 67,6 136,1 70,0
Gävleborg 57,4 80,2 49,6 31,1 39,1 45,0 51,6 135,0 10,1 99,5 64,5
Västernorrland 58,5 61,4 73,5 34,7 6,4 59,2 128,9 45,1 80,9 43,7 74,1
Jämtland 84,1 51,8 113,4 102,3 47,7 65,6 60,5 10,9 33,4 97,2 71,4
Västerbotten 50,8 77,7 67,3 28,2 8,0 35,2 168,0 97,8 0,0 22,7 71,4
Norrbotten 48,4 351,6 83,3 26,1 13,3 57,1 110,9 95,1 16,7 61,6 82,1
Totalt 13932 2895 2016 3420 4040 2942 1063 1314 641 1102 65229
Stdv 26,51 79,04 61,58 49,49 122,14 52,70 47,12 76,83 59,59 47,49 23,23
Mean 78,80 89,20 100,01 62,60 56,36 82,95 72,53 108,64 84,69 68,62 81,43
C.V. 0,336 0,886 0,616 0,791 2,167 0,635 0,650 0,707 0,704 0,692 0,285
 
 
Tabell 5.7. Årlig invandring från olika länder. Sambandet mellan storlek och över-/underrepresentation samt 
spridningen (C.V.,variationskoefficienten) för 2005. N=21. Källa: Egna beräkningar baserade på data från 
SCB. Befolkningsstatistik 2005. 
 
Ursprungsland R2 C.V. 
Samtliga 0,534 0,285 
Finland 0,017 0,886 
Danmark 0,114 2,167 
Tyskland 2E-08 0,616 
Polen 0,513 0,791 
Turkiet 0,389 0,692 
Bosnien 0,059 0,704 
Iran 0,303 0,650 
Irak 0,093 0,635 
Somalia 0,011 0,707 
 
En grupp som däremot är storstadsorienterad är polackerna. Tre län är överrepresenterade – 
Stockholm, Skåne och det avlägsna och glesbefolkade Jämtland. Det senare torde dock vara 
betingat av de små talens ”förbannelse” och inget som stör tolkningen av resultaten. Tyskarna 
uppvisar ett likartat mönster men där är spridningen mindre. Samtliga storstadslän är överrepre-
senterade men överrepresentationen är kraftigare i län som Kronoberg, Kalmar, Blekinge, 
Värmland och Jämtland. Detta innebär också att storstädernas attraktionskraft för dessa grup-
per är helt olika – polackerna dras till storstadslänen medan tyskarna är mer jämnt spridda över 
landet. R2-vädet i det senare fallet är också helt negligerbart med avseende på förklaringsvärdet.  
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Bortsett för tyskarna har de länder från vilken en flyktinginvandring skett bosatt sig mer jämnt 
fördelat över landet. Variationskoefficienten är lägre för flyktinginvandrarna än den är för de 
länder där fri invandring gäller. Detta skulle tyda på att ”hela Sverige-strategin” – åtminstone till 
en del – lever vidare vad gäller nytillkomna flyktingar. Av de grupper som redovisas i tabell 5.7 
är det endast invandrare från Turkiet och Iran ett signifikant förklaringsvärde med avseende på 
länens storlek. För invandrare från Bosnien, Irak och Somalia finns det emellertid inget som 
tyder på att storleken har betydelse – åtminstone inte i det första momentet. Detta tyder också 
på att anknytning och tidigare invandring har stor betydelse för de nyanlända invandrarnas för-
måga att finna alternativa boendeorter till utplacering och flyktingförläggningar. 
 
Detta säger däremot inget om hur bilden ser ut beträffande bosättningsmönstret av stocken 
utrikes födda. I detta fall finns det dock tecken som tyder på en tillagande koncentration till 
storstäderna (Johansson och Rauhut 2007). Detta är en konsekvens av att bosättningsmönstret 
av stocken utrikes födda avspeglar hur invandrarna rör sig efter det att den första acklimatise-
ringsfasen med utlokalisering till flyktingförläggningar är överstånden. Dessutom finns det teck-
en på att detta mönster har kraftiga inomregionala effekter och att koncentrationen inte sker 
endast till olika städer utan till vissa områden inom storstäderna. Även om data på länsnivå inte 
stöder en tilltagande koncentration på mellanregional nivå i någon större utsträckning finns det 
inget som motsäger en inomregional och lokal koncentration av flyktinginvandrare över tiden 
och med avseende på invandrarnas egna prioriteringar men med åtföljande segregeringsproblem 
som följd. Detta skiljer flyktinginvandringen från arbetskraftsinvandringen. Den senare går dit 
arbetskraften behövs medan den förra går dit uppehälle och bostäder står tillbuds. Även om 
arbetskraftsinvandringen har präglats av mellan- och inomregionala koncentrationstendenser på 
grund av tradition och arbetsmässiga skäl så torde denna inte vara storstadsorienterad i den 
bemärkelsen som flyktinginvandringen är. Under industrisamhällets epok sökte sig invandrarna 
– bortsett från storstadsregionerna som i regel varit överrepresenterade – framför allt till tradit-
ionella industriregionerna som efterfrågade standardiserad arbetskraft som direkt kunde sättas 
in i produktionen. Strukturomvandlingen har emellertid medfört att lågproduktiva och okvalifi-
cerade industriarbeten har bortrationaliserats, vilket har minskat efterfrågan på standardiserad 
kompetens i de traditionella industriregionerna. Storstadsregionerna och tjänstenäringarna har 
samtidigt blivit allt viktigare med avseende på arbetstillfällen såväl för inhemsk som invandrad 
arbetskraft genom utbudet av arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorns ”undre” segment. 
Dessa jobb har således allt mer kommit att bli substitut för och ersatt traditionella arbeten inom 
industrin och de jobb som ofta står till buds är då de så kallade 3D-jobben – D som i 
”dangerous, dirty and degrading”. Följden blir att såväl arbetskraftsinvandrare som flyktingin-
vandrare – ofta av olika skäl – söker sig till storstadsområdena. Detta trots att det framtida be-
hovet av ersättningsmigration och ersättningsarbetskraft bedöms vara minst lika stort i region-
erna utanför storstäderna på grund av den allt skevare åldersstrukturen och den allt mer demo-
grafiskt betingade efterfrågan på arbetskraft. 
 

6.8 Några tentativa slutsatser och kommentarer 
Detta kapitel har undersökt invandrarnas regionala bosättningsmönster under drygt en femtio-
årsperiod och visat på vissa förändringar i bosättningsmönstret som dels tycks ha samband med 
övergången från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, dels med den ändrade sammansätt-
ningen. Dessutom tycks förändringar i den svenska migrations- och integrationspolitiken ha 
haft betydelse för invandrarnas bosättningsmönster under olika perioder. 
 
Den svenska ekonomins omvandling från ett industri- till ett tjänstesamhälle har påverkat efter-
frågan på olika typer av arbetskraft, vilket har fått effekter på invandrarnas bosättningsmönster. 
Detta har tagit sig uttryck i att de traditionella industrilänen fått minskad betydelse som inflytt-
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ningsområden för invandrarna och att antalet och andelen län som kan betraktas som avvikande 
i bemärkelsen att de drar till sig en oproportionell stor andel invandrare har mer eller mindre 
försvunnit över tiden. Även storstadslänen har fått en minskad överrepresentation över tiden. 
Istället har resultatet blivit att jämnare fördelning av invandrarna över landet. Detta gäller mel-
lanregionalt. Inomregionalt är det omvända snarare fallet, här tycks koncentrationen till vissa 
invandrartäta stadsdelar eller bostadsområden snarare ha tilltagit än avtagit – ett problem som 
ofta uppmärksammas på politisk nivå. 
 
Den jämnare fördelningen av särskilt nyanlända invandrare under åren 1990 och 2005 bör del-
vis kunna förklaras av den nya politik som infördes år 1985 – ”hela Sverige-strategin”. Denna 
luckrades dock upp 1994, men effekterna tycks – åtminstone på mellanregional nivå – fortfa-
rande ha inflytande på invandrarnas boendemönster i bemärkelsen att de var jämnare fördelade 
även år 2005 än de var till exempel 1967 eller 1970. Detta gäller såväl nyanlända invandrare som 
stocken av redan boende invandrare i Sverige. 
 
Detta motsäger dock inte hypotesen att invandrarnas bosättningsmönster utvecklas i två steg. 
Först sker en utlokalisering till län och regioner där stora flyktinganläggningar finns. Det visar 
sig emellertid att även ”bofasta” invandrare i bemärkelsen att de har varit mantalsskrivna i dessa 
län under en längre period tycks öka sin andel i befolkningen. Storleken på den sistnämnda 
gruppen är delvis en funktion av storleken på invandringen under åren tidigare. Stor årlig in-
vandring resulterar i en hög andel invandrare totalt bland befolkningen något eller några år se-
nare. Detta kan förklara den jämnare fördelningen även bland stocken eller ”bofasta” invand-
rare framför allt för undersökningsåret 2005. 
 
Om den första fasen indikerar decentralisation och utjämning i boendemönstret motsäger dock 
inte att den andra fasen innebär inomregional och lokal koncentration av invandrarna och att 
det sker in inflyttning från ”flyktinglän” till storstadslän. Eftersom dessa är befolkningsmässigt 
stora får det inte samma genomslag i statistiken men vad gäller den inomregionala eller lokala 
koncentrationen blir bilden en annan. En mellanregional decentralisering kan således mycket väl 
gå hand i hand med en ökad storstadskoncentration och då i synnerhet till särskilt ”utsatta” 
områden och stadsdelar. Denna skenbara motsägelse är dock ingen paradox utan ligger helt i 
linje med invandrarnas boendepreferenser och förändrade boendemönster över tiden. 
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Appendix 
Statistiska nyckeltal med avseende på regressionerna i figur 6.1. Sambanden mellan länens 
 storlek (Y) och över- respektive underrepresentation (Y). N=21. 
 

Stock Regressionslinje R2 t-värde p-värde
1950 y = 4,38x + 62,84 0,142 1,769 0,093 
1967 y = 4,49x + 58,62 0,195 2,150 0,044 
1975 y = 5,05x + 52,56 0,322 3,006 0,007 
1990 y = 4,45x + 56,91 0,462 4,040 0,001 
2005 y = 3,84x + 60,15 0,491 4,283 0,000 
Inflöde     
1950 y = 2,23x + 81,08 0,015 0,530 0,602 
1967 y = 5,11x + 52,94 0,404 3,591 0,002 
1975 y = 4,28x + 59,76 0,241 2,458 0,024 
1990 y = 3,46x + 79,42 0,018 1,622 0,121 
2005 y = 3,21x + 66,66 0,552 4,839 0,000 
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Kapitel 6 

 

SOCIALA PROCESSER OCH INTEGRATION 
 

Daniel Rauhut 9 
 
 
Staten har delegerat frågan om integration till kommunerna samtidigt som kommunerna egentligen inte har 
något handlingsutrymme för att hantera integration och de med integration sammankopplade sociala processerna. 
Den regionala nivån har ett tydligt mandat att inte genomföra några aktiviteter. Syftet med detta kapitel är att 
diskutera några av de problemområden som finns när det gäller samspelet mellan sociala processer och integrat-
ion. 
 
 

6.1 Bakgrund och syfte 
Det är idag välkänt att invandrare i dagens Sverige har lägre sysselsättningsgrad än infödda, även 
om skillnaderna i detta avseende är stora mellan olika invandrargrupper. Detsamma gäller när 
det gäller invandrarnas inkomster. I synnerhet flyktinginvandrare har svag arbetsmarknadsan-
knytning och låga inkomster (Integrationsverket 2006). Mot bakgrund av detta är det inte för-
vånande att medan cirka elva procent av svenskarna är trångbodda är fyra gånger så många 
bland invandrarna är trångbodda. Andelen svenskar som bor i småhus är fem gånger högre än 
för invandrare. Vidare är bostadsstandarden avsevärt lägre för invandrare än svenskar. Samma 
effekter kan uppmätas för den andra generationens invandrare (Vogel & Hjerm 2003). 
 
Det var först i slutet av 1980-talet frågan om bostadssegregering började diskuteras mera omfat-
tande. Anledningen var den tilltagande bostadssegregationen i framför allt storstäderna som 
hade uppkommit samtidigt som det började förekomma alltmer invandrartäta stadsdelar med 
växande sociala problem och utanförskap. I framför allt miljonprogramsområdena skedde en 
ökad ”ghettoisering” när svenska invånare flyttade ut och de tomma lägenheterna i allt större 
utsträckning fylldes av nyanlända invandrare – ofta flyktingar med svaga resurser och dålig eko-
nomi. Miljonprogramsområden kom därmed att genomgå en negativ utvecklingsspiral och kom 
alltmer att segregeras från det övriga samhället. Bostadssegregeringen kom därmed också att ses 
som en orsak till en social utslagning och om inget gjordes skulle utvecklingen befästas – 
tvåtredjedelssamhället tycktes bli allt mer uppenbart.  Ett segregerat boende får långsiktigt nega-
tiva konsekvenser, inte minst då svenska barn och barn med invandrarbakgrund hamnar i olika 
skolor. Vidare försvåras även förståelsen mellan olika folkgrupper när man aldrig träffas i var-
dagen vilket medför att utanförskapet grundas redan i barn- och ungdomen (Andersson 1997). 
Ett resultat av denna negativa utvecklingsprocess blev tillsättandet av Storstadsutredningen där 
fokus låg dels på storstädernas roll för den ekonomiska och sociala utvecklingen (mellanregion-
alt), dels på bostadssegregationen (inomregionalt) som betraktades som en hämsko för såväl 
den nationella som den regionala och lokala utvecklingen (se slutbetänkandet SOU 1990:36, se 
även underlagsrapporterna SOU 1989:67, SOU 1989:70, SOU 1989:111, SOU 1990:20). Under 
1990-talet tillkom Storstadskommissionen som sedermera har avlöstes av Storstadskansliet. 

                                                 
9 Författaren riktar ett stort tack till Mats Johansson och Göran Cars för värdefulla kommentarer och synpunkter 

på tidigare versioner av detta kapitel.  
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Fokus för dessa har varit det inomregionala perspektivet och där just segregationsproblemati-
ken har stått i förgrunden. 
 
Invandrarna har ofta kommit att själva hållas ansvariga för sina boendeförhållanden och sam-
hället förnekar ofta problemen. De blir så att säga syndabockar för att ha orsakat sina egna pro-
blem – arbetslöshet och låga inkomster. Detta är en av det svenska folkhemmets paradoxer: de 
samhällsinstitutioner som var tänkta att förhindra en boendesegregation har istället kommit att 
medverka till en etnisk uppdelning av de svenska städerna i allmänhet och storstäderna i syn-
nerhet (se till exempel Molina 2000). 
 
Riksförsäkringsverket konstaterar i en studie att ”eftersom invandrarpopulationen i sin helhet 
har en sämre position på arbetsmarknaden än svenskar, så förklarar yrkesstrukturen bland in-
vandrare en avsevärd del av deras överrepresentation bland långtidssjukskrivna och förtidspens-
ionärer” (Riksförsäkringsverket 1996, sidan 16). Främst handlar det om förslitningsskador på 
rörelseorganen, vilket kan förklaras med att invandrarna ofta kommit att arbeta med de tyngsta 
och mest riskfyllda arbetsuppgifterna på den svenska arbetsmarknaden. Redan år 1970 konsta-
terades det att invandrarna var överrepresenterade i yrken med höga yrkesskadefrekvenser (Wa-
densjö 1981). Detta förhållande hade inte förändrats under 1990-talet (Vogel & Hjerm 2003).  
 
Syftet med detta kapitel är att diskutera några av de problemområden som finns när det gäller 
samspelet mellan sociala processer och integration. En individs arbetsmarknadsdeltagande och 
boendesituation spelar en central roll i de sociala processer som rör integration. Diskussionen 
har en viss slagsida åt förhållandena i Stockholms län då de flesta studier vi tidigare genomfört 
analyserat förhållandena i detta län. 
 

6.2 Skillnader i insatser 
Att det finns mellanregionala skillnader i arbetet med sociala processer och integration är inte 
något förvånande. Att inomregionala skillnader är stora är något mer förvånande och att de är 
mycket stora i Stockholmsregionen är än mer förvånande. Dessa skillnader har sin grund i mil-
jonprogrammets utbyggnad som i Stockholmsregionen till stor del skedde utanför Stockholms 
stads gränser.10 En jämförelse som gjordes mellan Stockholm och Järfälla 2006 visade på myck-
et stora skillnader i arbetet med arbetsmarknadsintegration och motverkandet av boendesegre-
gation. Skillnaden är intressant då båda kommunerna befinner sig på samma lokala arbetsmark-
nad och eventuella konjunkturförändringar påverkar båda kommuner samtidigt. 
 
När man analyserar i vilka kommuner där de större flyktinggrupperna i Sverige har högst syssel-
sättning utmärker sig Järfälla kommun: män från Irak och Etiopien har sin högsta och kvinnor 
från Etiopien sin näst högsta sysselsättningsnivå i landet, vilket i männens fall handlar om 25–
30 procent över riksgenomsnittet. Detta kan kontrasteras av situationen i Stockholms stad – om 
dessa båda invandrargrupper har en hög sysselsättningsfrekvens i Järfälla så är den låg i Stock-
holm. Båda invandrargrupperna kännetecknas på nationell nivå av mycket svag förankring på 
arbetsmarknaden (Carlson 2007).  
 
Integrationsarbetet i Stockholms stad har varit områdesbaserade, det vill säga de har dels syftat 
till att stärka stadsdelen socialt, dels rusta upp den fysiska miljön. Arbetet har bedrivits i tidsbe-
gränsade projekt, organisatoriska förändringar liksom förändringar av verksamhetsmål före-

                                                 
10 År 1959 ändrades lagstiftningen genom Lex Bollmoras tillkomst, som tillät att Stockholms stad byggde bostäder 

utanför stadsgränsen, dock under förutsättning att staden inbjöds att göra detta. Av de åtta kommuner där Lex 
Bollmora kom att åberopas i samband med bostadsbyggandet var sju kommuner belägna söder om Stockholm – 
undantaget var Järfälla. Alla åtta kommunerna var för övrigt socialdemokratiskt styrda (Johansson 1993). 
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kommer efter varje val, och personalomsättningen har varit god. En del av de demokratistär-
kande insatserna i områden med hög andel utrikes födda och arbetslösa har gått ut på att få 
olika stadsdelsnämnder att börja samarbeta (Björklund 2007). 
 
I Järfälla har man arbetat med långsiktiga mål, fokus har legat på arbetsmarknadsintegration, arbetet 
har präglats av prestigelöshet och inget revirtänkande, låg personalomsättning bland dem som arbe-
tat med integrationsfrågor. Det har även funnits en organisatorisk stabilitet. En organisatorisk sta-
bilitet och låg personalomsättning har, tillsammans med långsiktiga mål, skapat en kontinuitet i 
verksamheten (Carlson 2007). 
 
Kommunerna har i allt större utsträckning fått överta ansvaret för de arbetslösa som inte har 
rätt till a-kassa.11 Det gör att de insatser som kommunerna gör för arbetslösa utan a-kassa blir än 
mer viktiga utifrån ett integrationsperspektiv och för de sociala processer som uppkommer i 
samband med arbetslöshet. Kunskapen om de kommunala aktiveringsprogrammen är dock 
begränsad.  
 
De uppföljningar och utvärderingar som hittills gjorts ger inga tydliga resultat, mer än att det 
saknas klara bevis för att insatserna ökat deltagarnas chanser att få fotfäste på arbetsmarknaden. 
Socialtjänsten kan genom aktiveringsprogrammen arbeta med de individuella orsakerna till ett 
behov av ekonomiskt bistånd; de strukturella orsakerna, exempelvis diskriminering och för få 
arbeten att söka, kan socialtjänsten inte påverka (Blomberg m fl 2006). De projekt som drivits 
som en del av arbetet med arbetslösa ungdomar har inte löst det grundläggande problemet: det 
finns för få arbeten att söka (Gustafsson 2007). För åldersgruppen 50+ och för invandrare 
finns det indikationer på att de låses in i jobbsökarverksamheterna, med mycket långa bidragsti-
der som följd. Inte heller denna arbetskraft efterfrågas på arbetsmarknaden (Blomberg 2007, 
Collin & Rauhut 2007). Vidare har dessa projekt bidragit till att verksamheterna tillförts mer 
resurser, men effekterna av detta – att en större andel av deltagarna fått arbete eller stöd av per-
sonalen – är svårt att bedöma (Blomberg m fl 2006, Gustafsson 2007). En del aktiviteter kan 
och bör ifrågasättas. Att arbetslösa personer – vars enda ”sociala problem” är att de är arbets-
lösa, men i övrigt saknar någon socialproblematik – till exempel tvingas lära sig passa tider och 
skaffa sig rutiner måste uppfattas såväl nedvärderande som kränkande av dem som inte har 
några problem med detta. Även attityden att klienterna är tomma skal som skall fyllas med in-
nehåll ger uttryck för en föråldrad människosyn (Gustafsson 2007, Sutorius 2007). 
 

6.3 Mellan bostad och arbete 
Då utrikes födda och personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland dem som 
bor i ytterstadsområden dyker två intressanta frågor upp: var har de sitt arbete och hur tar de sig 
dit? Att andelen utrikes födda som har bil är betydligt lägre än andelen infödda som har bil kan 
delvis förklaras med att det kostar att äga en bil, kostnader som många utrikes födda inte anser 
sig ha råd att bära. Att använda de allmänna kommunikationerna för att pendla mellan bostaden 
och arbetet är dock en möjlighet – kanske det enda reella alternativet för grupper med svagt 
fotfäste på arbetsmarknaden. Ett problem blir då att detta begränsar den lokala arbetsmark-
nadens utsträckning för dessa grupper. 
 
Den forskning som gjorts kring olika gruppers pendlingsmönster har fokuserat på kön, ålder 
och socialgrupp, men kunskapsläget kring invandrarnas pendlingsmönster är mycket lågt. 
 

                                                 
11 För de arbetslösa som har kvalificerat sig till a-kassan har länsarbetsnämnden ansvar för, och ytterst Arbets-

marknadsstyrelsen (AMS). 
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6.4 Lokalt eller regionalt ansvar? 
Kommunerna har ansvaret för att bland annat genomföra den svenska integrationspolitiken och 
bekämpa barnfattigdom.12 Då Sverige styrs genom en så kallad timglasmodell – de starka aktö-
rerna finns på statlig och kommunal nivå – är detta en ganska naturlig uppdelning av ansvars-
områden. Vad kan kommunerna göra för att öka integration av invandrare i det svenska sam-
hället och skapa förutsättningar för sociala processer som leder till en positiv utveckling? Teore-
tiskt sett kan kommunerna göra det genom fyra politikområden: 
 

 Socialpolitik 
 Samhällsplanering (främst bostadspolitik) 
 Arbetsgivarpolitik 
 Näringspolitik 

 
De socialpolitiska instrumenten är i realiteten starkt begränsade. Socialpolitiken innehåller van-
ligtvis inslag av arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, familjepolitik, inkomstgaranti, socialtjäns-
ten med dess vård och service samt skyddslagstiftning i arbetslivet. Med undantag av socialbi-
drag är området inkomstgaranti en fråga för de statliga socialförsäkringarna. Även familjepoliti-
ken är ett statligt politikområde. Vidare har kommunerna inga möjligheter att stifta egna lagar 
som rör arbetsrätt, diskriminering etc. Kvar blir arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik (samhällspla-
nering) och de frågor som rör socialtjänsten.  
 
Kommunernas handlingsutrymme när det gäller arbetsmarknadspolitiken är starkt begränsad då 
det är ett statligt politikområde. Arbetslösa med a-kassa blir placerade i den av staten ledda ak-
tiva svenska arbetsmarknadspolitiken, medan arbetslösa utan a-kassa hamnar hos den kommu-
nala socialtjänsten där krav ställs på aktivitet för att få socialbidrag.13 Frågan är även om social-
tjänsten har kompetens att bedriva arbetsmarknadspolitik. Det är förändringar av den totala 
efterfrågan på arbetskraft i ekonomin som avgör förändringarna i arbetslösheten, vilket handlar 
om makroekonomiska förhållanden på nationell nivå. Att efterfrågan på arbetskraft skulle för-
ändras av en kommunal aktiveringsplikt för arbetslösa socialbidragstagare är däremot knappast 
trolig (Rauhut 2007). 
 
Kommunerna kan påverka arbetsmarknadsintegrationen av invandrare genom att i rollen som 
arbetsgivare aktivt anställa personer med invandrarbakgrund i de fall sökanden med utländsk 
bakgrund har en helt likvärdig kompetens som en infödd. Denna arbetsgivarpolitiska strategi är 
ett sätt att öka efterfrågan på arbetskraft med utländsk bakgrund. I praktiken är det emellertid 
tveksamt om denna strategi används (Collin 2007) 
 
Genom en lokal näringslivspolitik kan kommunen försöka underlätta för invandrare att starta 
företag. Egenföretagande kan leda till försörjning och integration. Intresset bland invandrare att 
starta företag är stort, men bland annat en begränsad tillgång på lån, externt ägarkapital, myn-
dighetskrav och tillståndsärenden utgör hinder för dem. Här kan kommunerna, åtminstone teo-
retiskt sett, bidra med hjälp (Rauhut 2007). I praktiken sätter dock lagstiftningen stopp för 
denna åtgärd (Rauhut & Alander 2007).  
 
Länge har det funnits en förställning att vägen till integration går genom boendet och grann-
skapet. Bostadspolitik och lokal samhällsplanering har tillskrivits nyckelroller. Logiken bakom denna 
                                                 
12 Barnfattigdomen i Sverige är i högsta grad ett integrationsproblem, se till exempel Salonen (2002), Rauhut m fl 
(2006). 
13 IFAU konstaterar i en studie att en ”kommunal aktiveringspolitik, i sin praktiska form, inte nödvändigtvis kom-

mer att förbättra klienternas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden eftersom fokus snarare är på att kon-
trollera klienternas berättigande till socialbidrag” (Thorén 2005, sid. 22). 
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filosofi är att socialt utsatta och segregerade områden skapar sämre livskvalitet och utveckl-
ingsmöjligheter för de boende (Björklund 2007). I konsekvens med detta synsätt har det satsats 
stora resurser. Utan motstycke har Sverige legat i en klass för sig när det gäller ambitiösa och 
kostsamma satsningar för att uppgradera socialt utsatta bostadsområden. Det har handlat om 
ombyggnad av hus och lägenheter, inflytande- och delaktighetsprojekt samt upprustning av den 
yttre miljön. Dessa åtgärder har dock trots de bästa ambitioner ofta visat sig vara ineffektiva. 
Förnyelseprojekten har sällan medfört annat än marginella förbättringar av den sociala proble-
matik som ytterst utgjorde motivet för insatsen. Ibland har förnyelsen endast temporärt bidragit 
till förbättring av miljö och sociala förhållanden. I samma stund som projektet avslutats har nya 
tecken kunnat iakttas vilka signalerar en neråtgående spiral. Utvecklingen har sedan känneteck-
nats av ett gradvist förfall och tilltagande segregation. Utan att ta till överord finns det fog för 
påståendet att effektivitet och måluppfyllelse i dessa projekt vanligtvis ligger mer än marginellt 
under den ambitionsnivå som angavs när projekten sjösattes (Cars 2006).  
 
Ifrågasättandet av denna politik förstärks av att de åtgärder som vidtagits dåligt speglar de bo-
endes värderingar. Otaliga undersökningar har gjorts om vilka kvaliteter boende uppfattar som 
de ”viktigaste” för att förbättra sin boende- och livssituation. Resultatet av dessa undersökning-
ar visar att andra åtgärder än de som ingått i förnyelsearsenalen upplevs som betydligt viktigare. 
Det handlar bland annat om frågor rörande trygghet och säkerhet, men framför allt om möjlig-
heter att undvika ”inlåsning” och skapa resurser för att kunna göra en bostadskarriär samt för-
verkliga livsdrömmar (Byström & Cars 2007). Facit pekar alltså på att de bostads- och grann-
skapsorienterade integrationsstrategier som vi förlitat oss på kommit till vägs ände. Det är i 
detta perspektiv vi kan förstå de nya vägar till integration som idag kan skönjas. Snarare än att 
lägga stora resurser på hög standard i lägenheter och bostadshusen – ett traditionellt sätt att 
”lösa” problemen – finns anledning att fokusera på åtgärder som ökar individens handlingsut-
rymme. Frågan om arbete och sysselsättning hamnar därmed i fokus, eftersom avsaknaden av 
arbete och inkomst direkt begränsar individens handlingsutrymme. Med detta perspektiv på 
integration måste åtgärdsarsenalen inkludera såväl kort- som långsiktiga insatser. I ett kort per-
spektiv handlar det om åtgärder för att introducera och underlätta individers inträde på arbets-
marknaden. Konkreta åtgärder kan vara exempelvis praktikplatser, arbetsmarknadsintroduktion, 
mentorskap, arbetsförmedling, språkträning och samhällskunskap. Vidare måste ändamålsenlig-
heten i regelsystem, institutionella förhållanden och samhällsstrukturer som påverkar förutsätt-
ningarna för sysselsättning övervägas (Cars 2006). 
 
Om nu kommunerna har en begränsad möjlighet att agera när det gäller integration och de med 
integrationen sammankopplade sociala processerna samtidigt som staten visar ett svalt intresse 
för dessa frågor, uppkommer frågan – vem kan då ta ansvar för dem? Dessutom – vem bör ta 
ansvar för dem? 
 
För Stockholms län finns det i huvudsak tre aktörer som skulle kunna ta ansvar för integration 
och de med integration sammankopplade sociala processerna: Länsstyrelsen, Landstinget (ge-
nom Regionplane- och Trafikkontoret, RTK) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). 
Länsstyrelsen skall behandla dessa frågor i det regionala tillväxtavtalet, samt har ansvaret för 
flyktingintroduktion. RTK arbetar med integrationsfrågor, frågor som rör sociala processer, 
boende och arbetsmarknad. Landstinget (och RTK) har ett tydligt mandat att producera kun-
skapsunderlag, men saknar mandat för implementation. KSL bevakar arbetsmarknadsfrågor på 
avstånd, men anser inte att arbetsmarknadsfrågor är kommunernas ansvar. Integrationsfrågor är 
inte en prioriterad fråga, mer än att en allmän bevakning av området sker (Björklund 2007). 
 
Staten har delegerat frågan om integration till kommunerna samtidigt som kommunerna egent-
ligen inte har något handlingsutrymme för att hantera integration och de med integration sam-
mankopplade sociala processerna. Den regionala nivån har ett tydligt mandat att producera 
kunskapsunderlag, men får inte genomföra några aktiviteter.  
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6.5 Avslutande kommentarer 
OECD (2006) pekar på att en minskad segregation och en ökad integration mellan utrikes och 
inrikes födda personer är en av Stockholmsregionens viktigaste utmaningar om regionen skall 
kunna bevara och stärka sin konkurrenskraft. En studie som Institutet för tillväxtpolitiska stu-
dier genomfört belyser den rådande situationens kostnader. Studien analyserar förhållandena för 
Sverige 2001 och den kom fram till att om de utrikes födda hade samma sysselsättningsfrekvens 
och inkomststruktur som de infödda hade den samhällsekonomiska vinsten uppgått till motsva-
rande 1,4 procent av Sveriges BNP (Rauhut & Blomberg 2003). Om alla personer med utländsk 
bakgrund haft samma sysselsättningsfrekvens och inkomststruktur hade effekten blivit ännu 
högre. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är dessa former av diskriminering och bris-
tande integration mycket kostbara. 
 
I sin rapport om Stockholmsregionen ger OECD (2006) flera förslag på hur förändrade region-
ala strukturer skulle kunna se ut med en regional aktör som har bättre regional översyn och 
starkare mandat att arbeta med vissa frågor. Enligt studien är den nuvarande regionala organi-
sationen är för svag och har för dålig samordning i Stockholmsregionen. På grund av sin storlek 
har regionen dessutom ovanligt många aktörer på regional nivå. I rapporten menar OECD 
(2006) att ett utökat regionalt mandat skulle stärka en regional översyn över planer för att ge-
nomföra planer till exempel eller ålägga kommuner att ta emot flyktingar, bygga olika typer av 
bostäder etc. En förändring av styrelseformer innebär naturligtvis problem då kommunerna 
skulle tvingas avsäga sig en del makt och att makten flyttas längre från medborgarna i vissa frå-
gor. Samtidigt skulle staden bli mer än summan av sina delar i ett regionalt perspektiv – den 
skulle bli relationen och interaktionen mellan delarna. Om delarna ska bli mer integrerade måste 
regionen tänka mer strategiskt (Björklund 2007). 
 
Avslutningsvis har detta kapitel identifierat några områden med stora kunskapsluckor. (1) Det 
första området rör frågan om integration är individens ansvar eller samhällets skyldighet. (2) 
Om det är samhället som har en skyldighet att ansvara för integrationen, vilken är då den lämp-
ligaste aktören? Skall integrationsansvaret ligga på lokal eller regional nivå? Som framkommit av 
kapitlet är det inte självklart att ansvaret skall och bör ligga på lokalnivå. Samtidigt verkar sam-
hällets ansvar vara otydligt – inte minst då invandrarna själva i allt högre utsträckning hålls an-
svariga för en dålig bostads- och arbetsmarknadssituation. (3) Kapitlet har även identifierat kun-
skapsluckor i forskningen. Ett exempel är den bristande kunskapen om invandrarnas pend-
lingsmönster. I dagens diskussion kring regionförstoringens positiva och även negativa sidor 
har dock invandrarnas lokala arbetsmarknader i stort sett helt lämnats utanför analysen.  
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Kapitel 7 

 

Kunskapsdriven näringsutveckling och stadsom-
vandling 

 
Carl-Johan Engström 

 
Utifrån empiriska studier belyser det här kapitlet de senare decenniernas stadsutveckling som följd av det moder-
na kunskapsdrivna näringslivets beroende av urbanitet genom den nåbarhet som underlättar utbyte mellan speci-
aliserade företag. Detta, tillsammans med regionförstoringens pendlingsutbyte mellan stadskärnor i nätverk, 
förklarar det omvandlingstryck som leder till att städernas inre delar förtätas med både bostäder och nya nä-
ringsverksamheter. Vidare diskuteras den urbana utvecklingens betydelse för nationell och regional tillväxt, 
vilket ställer krav på en stadspolitik och skiftat fokus inom samhällsplaneringen. 

7.1 Inledning  
Ekonomins internationalisering har pågått under lång tid. Från en topp vid förrförra sekelskiftet 
är den hundra år senare åter den dominerande ekonomiska drivkraften. De viktigaste orsakerna 
till detta är att information och investeringar åter flyter lätt mellan länder och att flera mycket 
stora länder har antagit marknadsekonomiska utvecklingsmodeller som gör att deras ekonomier 
växer snabbt och under ökande öppenhet. Det gäller Kina, Indien och Östeuropa. I Sverige kan 
vi inte utveckla tillväxt och välfärd utan att förhålla oss till detta faktum.  
 
Grundläggande är att Sverige inte kan behålla standardiserad och kopierbar produktion. Pro-
duktportföljen måste ständigt förnyas, vilket tvingar oss att satsa mer på innovationer. De kon-
kurrensfördelar man då uppnår måste utnyttjas snabbt. Detta påverkar Sveriges regioner och 
urbana struktur. Den ”Nya Ekonomiska Geografin” (Regionplane- och trafikkontoret 1998) 
pekar på att stora och väl differentierade regioner i denna globala ekonomi får en ökad roll för 
den nationella ekonomin. Det finns också klara tecken på att stora, täta och väl diversifierade 
regioner har försteg som innovativa miljöer (Strömqvist 2006, Ekelund 2006). En förnyelse av 
ekonomin ställer därmed krav på bredd i den regionala kunskaps- och produktionsbasen, en 
kvalificerad lokal efterfrågan samt en väl fungerande lokal arbetsmarknad där skilda slag av spe-
cialister kan rekryteras. Detta – i sin tur - ställer krav på utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer.  
 
Jag vill med denna artikel visa att de övergripande utvecklingsmönstren, mot snabbare tillväxt i 
större regioner till följd av en kunskapsdriven näringslivsutveckling, inte är ett enkelt samband 
mellan storlek och tillväxt. Tillväxten sker nämligen inte jämnt över regionernas yta utan främst 
i de urbana koncentrationerna – det vi kallar städer. Även om stad är ett svårfångat begrepp, 
statistiskt och avgränsningsmässigt, menar jag här vad vi vardagligt lägger in i begreppet: staden 
som koncentration av bebyggelse med boende samt privata och offentliga verksamheter. 
 
Utvecklingen av nya produkter eller tjänster förutsätter fler och mer ”kvalificerade” möten – 
något som har med geografisk närhet att göra (Porter 1998). Detta trots vad som dryftats i den 
allmänna debatten, där mytbildningen omhuldar de virtuella mötena som uttryck för kunskaps-
samhället. Den så kallade ”nya ekonomins” företrädare sålde således in IT-samhället genom att 
påstå att ekonomin blivit oberoende av rummet. Sveriges perifera läge var ingen nackdel. Alla 
kan kommunicera med alla var som helst på jorden. Men forskningen tyder istället på att goda 
möjligheter till samspel i rummet är särskilt nödvändigt för ”det nya” i ekonomin – med andra 
ord det som ännu inte är välstrukturerat och formaliserat. Man kan ha en långtgående global 
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arbetsdelning för formaliserbara relationer, medan innovationer oftast kräver närhet (Lorenzon 
2002) – och tillit.  
 
Regionförstoringen är en process där individer och verksamheter huvudsakligen själva reagerat 
på ekonomins och arbetsmarkandens utveckling. Det har således varit en i allt väsentligt mark-
nadsstyrd utveckling. Det är också som företeelse – inte som mål – som regionförstoringen 
diskuteras i denna artikel. Hypotesen här är att regionförstoringens uttryck i form av geografiskt 
växande funktionella regioner har en direkt motsvarighet i en samtidigt pågående urban koncent-
ration. Ena sidan av myntet är allt större pendlingsregioner. Den andra sidan är koncentration 
av kvalificerade och högspecialiserade verksamheter till de större städernas inre delar. Iakttagel-
ser i denna riktning belyses i det följande avsnittet. 

7.2 Synliga och osynliga förändringar 
Stadsutveckling och stadsomvandling är ofta en följd av privata och offentliga investeringar 
föregångna av offentlig planering. Men mycket sker genom smärre förändringar till följd av 
enskildas beslut, vilka kan kräva tillstånd – men ofta inte ens det. Den första formen är väl do-
kumenterad och debatterad, den andra ofta osynlig. Inom ramen för STOUT pågår en studie 
där vissa städer och samma delar av dessa städer jämförs 1980, 1995 och 2004. En sådan longi-
tudinell studie visar på befolknings- och funktionsförändringar som annars inte framträder så 
tydligt (Engström m fl, pågående) 
 
Studier av svenska tätorter har visat att utvecklingsförloppet hittills följer tydliga mönster som 
ger möjlighet att analysera förändringstendenser relativt systematiskt. Olika stadsdelar kan besk-
rivas utifrån sin tillkomsthistoria till täthet, funktion, befolkningssammansättning. I studien Sce-
narier för framtidsstaden (Engström & Legeby 2000) belyses hur städernas inre delar förtätas med 
både bostäder och nya näringsverksamheter. Frågan är också behandlad i kommunala över-
siktsplaner (Uppsala stad 2002) som hanterar lokaliseringspreferenser utifrån lokala iakttagelser. 
De är nu föremål för förnyad analys inom STOUT-projektet bland annat i en pågående GIS-
studie samt genom uppsatser och examensarbeten initierade inom projektet. Stadsdelar som 
lyfts fram i denna uppsats är 
 

 stadskärnan  
 äldre flerbostadshusområden från tidig urbaniseringsfas 
 miljonprogrammets flerbostadshusområden  
 arbetsområden  

 
Som figur 1 illustrerar har den svenska staden vuxit fram under tydliga grunddrag utifrån olika 
historiska betingelser. Vi kan tala om stadens ”genetik”. Det som vi nu kallar stadskärnan ut-
gjorde fram till slutet av 1800-talet hela staden. Kvartersmönstren är i stort intakta men funkt-
ionsomvandlingen har skett i flera omgångar. Med industrialiseringen växte renodlade industri-
kvarter upp – ofta på andra sidan järnvägen som knöt an till staden under 1800-talets andra 
hälft. Med den kraftiga urbanisering som följde tillkom för första gången renodlade flerbostads-
husområden i stadens utkant. De fyllde igen de gröna ytor som ofta fanns mellan staden och de 
institutionsområden som tillkom under 1800-talet – regementen, sjukhus och andra offentliga 
inrättningar. Med 1960-talet och miljonprogrammet växte staden genom mer storskaliga tillägg 
ofta i form av fristående bostadsöar. Med bilismen tillkom yngre arbetsområden främst i bilori-
enterade lägen. 
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Figur 1. Svensk typstad, utveckling under olika epoker (från Engström m fl 1985) 
 
 
 
 
Diagram 1, procentuell befolkningsökning i sju stadskärnor 1980, 1995 respektive 2004. Källa: Engström m 
fl, Stadsstudien pågående studie inom STOUT. 
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Stadskärnans befolkning har mellan 1980 och 1995 ökat från i genomsnitt 33 inv/ha till 47 
inv/ha (Engström & Legeby 2000). Resultat i en pågående studie inom ramen för STOUT visar 
att denna utveckling fortsätter. Som diagram 1 nedan visar har befolkningstätheten mellan 1995 
och 2004 ökat ytterligare och ligger nu på 65 inv/ha. Snabbast sker förtätningen inom storstads-
regionerna och med lägre takt i små regioner med vikande utveckling. Den växande befolkning-
en innebär vidare att barnantalet ökar medan antalet äldre och ungdomar minskar (diagram 2). 
 
Diagram 2, befolkningsförändringar i Göteborgs stadskärna 1980 respektive 2004 
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Göteborg 2004- Stadskärnan
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Kunskapssamhällets ansikte visar sig i ”torr” näringslivsstatistik. De näringar som växer snabb-
ast i stadskärnan är personliga, kulturella och företagstjänster, finansiella tjänster, fastighetsför-
valtning. Stadskärnans roll som upplevelsearena har vuxit. Den snabba omställningen som är 
generell, men går snabbast i Stockholm-Mälar regionen, belyses här av utvecklingen i Göteborg 
respektive Uppsala (se diagram 3 respektive 4). 
 



   

67

Diagram 3, utvecklingen i ett innerstadskvarter (stadskärnan) i Göteborg. Källa: Wistrand 2007. 

 
 
 
Diagram 4, utvecklingen i ett innerstadskvarter (stadskärnan) i Uppsala. Källa: More 2007 

Förändring inom verksamhetsområden
mellan 1985 och 2005

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1985 1995 2005

Textil- och beklädnadsvarutillverkning
(DB)

Massa-, pappers-, &
pappersvarutillverkning (DE)

Partihandel & detaljhandel (G)

Hotell- & restaurangverksamhet (H)

Transport, magasinering &
kommunikation (I)

Fastighets- & uthyrningsverksamhet,
företagstjänster (K)

Hälso- & sjukvård, sociala tjänster;
veterinärverksamhet (N)

Andra samhälleliga & personliga
tjänster (O)  

 
Det syns ett tydligt skifte i utvecklingen i båda städerna efter 1995 då IT-utvecklingen fått ett 
bredare genomslag. Tecken på klusterbildning är också tydliga. Det beskrivna kvarteret i Göte-
borg har huvudsakligen haft etableringar av företag inom resebranschen och i Uppsala rör det 
sig om företag inom fastighets- och uthyrningsbranschen. Samma utveckling kan också ses i 
Växjö diagram 5. 
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Diagram 5, utvecklingen i ett innerstadskvarter (stadskärnan) i Växjö. Källa: Jacob 2008 
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De äldre flerbostadshusområdena är också inne i en omställning. Efter en fas av kontorisering 
och med en allt mindre och åldrande befolkning ökar befolkningstätheten åter, nya generationer 
– ofta småbarnsfamiljer – flyttar in. Inslaget av servicebutiker, lunchrestauranger och pizzerior 
ökar. I nedlagda butikslokaler etablerarar sig också mindre nystartade företag inom bland annat 
IT och konsultverksamheter. Ett påtagligt inslag är enmansföretag som arbetar från bostaden. 
Utvecklingen är inte lika tydlig i Växjö. Där har antalet företag minskat – men funktionsom-
vandlingen från butiker och hantverk mot samhälleliga, personliga och företagstjänster sker 
även här. 
 
Diagram 6, utvecklingen i ett innerstadskvarter (äldre flerbostadsområde) i Uppsala 
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Diagram7, utvecklingen i ett innerstadskvarter (äldre flerbostadsområde) i Göteborg 

 
 
 
Utvecklingen i innerstadskvarteren illustrerar en sida av IT-samhället med virtuell kontakt via 
Internet – samtidigt som bilden förstärks av att förutsättningarna är särskilt gynnsamma där 
urbanitet genom nåbarhet underlättar utbyte mellan specialiserade företag och ger ökad valfrihet 
för den kvalificerade arbetskraften. 
 
Denna omvandling sker emellertid främst i expansiva regioner. Tabell 1 visar att endast stads-
kärnorna entydigt växer befolkningsmässigt i alla regioner. Bilden är betydligt mer varierad vad 
gäller äldre flerbostadshusområden (innerstaden). I stagnerande regioner minskar befolkningen 
fortfarande och tomma lokaler är inte ovanliga. Det stärker också bilden av att innovationskraf-
ten ökar i större städer och storstadsregioner. Ser vi på äldre arbetsområden finns återigen en 
viss befolkningsökning även i dessa expansiva regioner – men bilden är inte lika entydig främst 
beroende på läget av området i förhållande till staden i övrigt. I miljonprogramsområden ser vi 
åter att även dessa växer främst i expansiva regioner.  
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Tabell 1, befolkningsutveckling i sju städers olika stadsdelar. Källa: Engström m fl, Stadsstudien pågående 
studie inom STOUT. 

 1980 1995 2004

Minskning/ökning 
1995 (% av 
1980) 

Minskning/ökning 
2004 (% av 
1980) 

Göteborg           
Stadskärnan 1921 3083 3764 60,5 95,9 
Äldre flerbostad 67573 85328 89971 26,3 33,1 
Miljonprogram 23448 22118 25543 -5,7 8,9 
Äldre verksam-
het 1615 2541 3745 57,3 131,9 
Umeå           
Stadskärnan 1076 1626 1860 51,1 72,9 
Äldre flerbostad 5362 6461 7050 20,5 31,5 
Miljonprogram 8586 9216 10480 7,3 22,1 
Äldre verksam-
het 0 0 0     
Uppsala           
Stadskärnan 4054 6441 7004 58,9 72,8 
Äldre flerbostad 18327 19432 20553 6,0 12,1 
Miljonprogram 17965 20573 21170 14,5 17,8 
Äldre verksam-
het 79 108 307 36,7 288,6 
Växjö           
Stadskärnan 1054 1528 1791 45,0 69,9 
Äldre flerbostad 11846 11556 12264 -2,4 3,5 
Miljonprogram 3900 3832 3600 -1,7 -7,7 
Äldre verksam-
het 6 19 47 216,7 683,3 
Örnsköldsvik           
Stadskärnan 1125 1509 1597 34,1 42,0 
Äldre flerbostad 5634 5078 4817 -9,9 -14,5 
Miljonprogram 1502 2293 2201 52,7 46,5 
Äldre verksam-
het 177 122 156 -31,1 -11,9 
Östersund           
Stadskärnan 4334 4899 5111 13,0 17,9 
Äldre flerbostad 4557 3758 3605 -17,5 -20,9 
Miljonprogram 2755 2249 2041 -18,4 -25,9 
Äldre verksam-
het 35 18 8 -48,6 -77,1 
Eskilstuna           
Stadskärnan 606 1341 1615 121,3 166,5 
Äldre flerbostad 21617 21570 22254 -0,2 2,9 
Miljonprogram 18960 14478 14778 -23,6 -22,1 
Äldre verksam-
het 48 32 42 -33,3 -12,5 
 
 
I arbetsområden har utvecklingen mot ett logistiktänkande (just-in-time) minskat behovet av 
lagerlokaler – ”rumslig flexibilitet” har ersatts av en ”tidsmässig flexibilitet”. Ytan som krävs 
lokalt per producerad enhet har minskat, samtidigt som transportarbetet per enhet har ökat. 
Denna minskning plus en minskning av industriell tillverkning har också bidragit till att indu-
striområden i större utsträckning används för andra ändamål såsom stormarknader, serviceverk-
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städer och skrymmande varuförsäljning. Omvandlingen sker också här främst i stora och ex-
pansiva regioner. Militärens och den statliga vårdverksamhetens omorganisering och minskade 
resurser har bidragit till nedläggningar av regementen och vårdinrättningar. Sammantaget har 
detta resulterat i att stora markarealer, ofta centralt belägna och ägda av staten under senare tid 
kunnat omvandlas till moderna verksamheter som högskolor, teknikparker och kontorsverk-
samheter.  
 
Diagram 8, utvecklingen i äldre industriområde i Göteborg 

 
 
Diagram 9, utvecklingen i äldre industriområde i Uppsala 
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Diagram 10, utvecklingen i äldre industriområde i Växjö 
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Som exemplen ovan visar ökar handel och företagstjänster i industriområden. De i sin tur är ett 
uttryck för att service- och kunskapsdriven ekonomi tar över den industriella produktionen och 
genom funktionsomvandling förändrar stadens uttryck.  
 
Även sociala och kulturella förändringar knyts till urbana miljöer. Antalet äldre personer har 
ökat och yngre äldre utgör en ”ny” grupp av stadsanvändare med god ekonomisk standard. En 
växande grupp är också de unga, dels beroende på att det föddes fler barn under 1990-talet, dels 
på grund av att ungdomstiden successivt ökar. I och med förlängd utbildningstid, ändrade syn-
sätt på familjen samt andra möjligheter till ett familjeliv lever fler och fler en längre tid som en-
samstående. Ungdomar tillhör den grupp som flitigast använder stadsrummet och påverkar 
mycket den service som finns att tillgå. Likaså är det kvinnor som nyttjar stadens offentliga rum. 
Det är främst de som går på konserter, museum och andra kulturinstitutioner. Under den se-
nare delen av 1900-talet har också de internationella influenserna ökat i och med ett ökat re-
sande, men kanske främst genom invandring. Detta påverkar efterfrågan, utbud och stadslivet 
som helhet. Invandrargrupper står för mycket av utbudet av kaféer, matställen, servicebutiker 
med mera (Engström & Legeby 2000).  
 

7.3 Slutdiskussion 
Kunskapsdriven tillväxt ersätter den pågående utslagningen av rutintillverkning. Antalet region-
er som kan klara av den ökade konkurrensen är få och Sverige ställs inför en rad utmaningar 
som ännu inte tydliggjorts till sina rumsliga konsekvenser.  
 
Den första slutsatsen är att regional utvecklingspolitik i större utsträckning måste hantera stads-
utvecklingsfrågorna. Mycket tyder vidare på att den urbana miljön spelar en central roll för in-
novationssystemen. För att nationellt kompensera bortfallet av industriproduktion måste de 
större stadsregionerna växa extra snabbt ekonomiskt och sysselsättningsmässigt. Tillgänglighet-
en är den ena nyckelegenskapen. Tillit är den andra. Antalet människor som medverkar i pro-
duktutveckling och tjänsteproduktion ökar. Att finnas i en miljö tillsammans med liknande före-
tag och forskning blir allt viktigare för dem som vill ligga i täten på utvecklingen. En god och 
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vital stadsmiljö är ett konkurrensmedel för att dra till sig kvalificerad arbetskraft. Att bo centralt 
underlättar möjligheterna att byta arbete, att utbilda sig samt nå olika (ofta specialiserade) fri-
tidssysslor – på orten eller i andra orter inom pendlingsavstånd. Det till synes paradoxala i att 
livsförutsättningarna förändras allt snabbare, samtidigt som allt färre flyttar, går att förklara ge-
nom den ökade pendlingen som i sin tur är grunden för regionförstoringen (se Johanssons och 
Björks artiklar).  
 
Den andra slutsatsen är att samhällsplaneringsinsatser måste byta fokus, från att i huvudsak vara 
projektdrivna och ske på enskilda byggherrars initiativ, till att bli processdrivna med fokus på 
åtgärder som skapar synergieffekter. Det innebär i sin tur en större förmåga att synliggöra de 
många små men ofta förbisedda förändringar som sammantaget sker, skilja ut tillfälliga tenden-
ser från långsiktiga trender samt välja åtgärder som främjar omställningen och samtidigt hante-
rar hållbarhetsfrågorna. Det handlar i mycket om att utveckla det offentliga rummet mot ökad 
attraktivitet, avskaffa barriärer och därigenom öka mångfald och komplexitet, och kanske allra 
viktigast att skapa bättre nåbarhet genom förbättrade trafiknätverk med tydliga noder där till-
gängligheten är hög. En ofta förbisedd effekt av åtgärder i infrastrukturen är att de medför 
funktionsomvandling i befintlig bebyggelse. Även om nytillskottet av byggd miljö är mindre än 
en procent per år sker strukturförändringarna betydligt snabbare genom denna funktionsom-
vandling – en strukturomvandling som mot ovanstående iakttagelser kan sägas gå i hållbar rikt-
ning.  
 
Den tredje slutsatsen är - att även om stadsmiljön är en lokal angelägenhet så är den samtidigt 
en avgörande faktor för den nationella tillväxten - det i sin tur kräver nya samverkansformer för 
infrastrukturen i staden och för infrastrukturen mellan städerna. Vi behöver skapa tydliga 
incitament för att koordinerade offentliga investeringarna. Men också för att öka samverkan 
mellan det offentliga och det privata. Incitament finns för de privata intressenterna eftersom 
fastighetsvärdena ökar med ökad tillgänglighet.  
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Kapitel 8 
 

En samordnad planering                            
för städers utveckling 

 
Patrik Tornberg 

 
 
Städer får en allt viktigare roll i utvecklingen av samhällsekonomin och välfärden. En cen-
tral utmaning för planeringen är därför samordningen mellan alla de verksamheter som 
sammantaget påverkar utvecklingen av städer. Syftet med detta kapitel är att utifrån ett ak-
tuellt stadsutvecklingsprojekt diskutera behovet av och svårigheterna med en samordning av 
den nationella och lokala planeringen av transportsystem och städer. 
 

8.1 Behov av en sektorsövergripande samhällsplanering 
Den offentliga sektorns effektivitet och förmåga att leverera kvalitet i sin verksamhet är idag 
föremål för en intensiv debatt. Ansvarskommittén redovisade under våren 2007 sitt slutbetän-
kande där samordningen mellan olika politikområden och samhällssektorer behandlas som ett 
centralt tema, något som också har diskuterats i en rad rapporter från statliga myndigheter un-
der senare år14. Diskussionen är i högsta grad relevant inom samhällsplaneringen. 
 
Under de senaste 20 åren har den totala sysselsättningen i Sverige minskat med cirka 100 000 
personer. Den stora merparten av denna minskning har skett inom traditionella industrinäringar 
där mer än 200 000 jobb har försvunnit under perioden. Samtidigt har den privata tjänstesek-
torn vuxit med ungefär lika mycket15. De geografiska mönstren hos dessa förändringar har vik-
tiga konsekvenser för den allmänna välfärdsnivån i landet. Näringslivets strukturomvandling, 
ökat resande och geografisk rörlighet i samhället, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, föränd-
rade värderingar och attityder gentemot fritid och arbete är några företeelser som bidragit till en 
förändring av den rumsliga ordningen i samhället. Regioner som inte lyckas anpassa sig till dessa 
nya förhållanden får svårt att stå sig i den internationella konkurrensen medan regioner som 
förmår ta vara på dessa förändringar istället kan dra nytta av de nya villkoren. Engström har i 
kapitel 7 visat på städernas viktiga roll i denna utveckling – särskilt städernas centrala delar. 
Drygt 84 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter – en andel som långsamt men stadigt 
ökar16. Nästan hälften av landets befolkning (47 procent) bor i de tre storstadsregionerna – även 
det en andel som stadigt ökar17.  
 
Ur ett nationellt perspektiv finns det med andra ord ett starkt intresse av väl fungerande och 
konkurrenskraftiga städer. Ett statligt ansvarsområde med många kopplingar till stadsutveckling 
är planeringen av transportsystemen. Samtidigt ligger det huvudsakliga ansvaret för stadsplane-
ringen hos kommunerna. Samordningen av den nationella och lokala planeringen är därför cen-
tral för städers utveckling. I praktiken kan detta dock vara förenat med vissa svårigheter. I detta 
kapitel diskuteras några aspekter av denna samordning. Syftet är att utifrån ett aktuellt stadsut-

                                                 
14 Se till exempel Statskontoret (2005) och Boverket (2003). 
15 Statistik från SCB: Förvärvsarbetande 16+ år under perioden 1985-2004. Med traditionella industrinäringar avses 
här SNI C, D, E, F (och 90). Med den privata tjänstesektorn avses SNI J, K (utom 73).  
16 Statistik från SCB: Tätortsgrad per kommun 1990-2005. 
17 Statistik från SCB: Folkmängd efter funktionella analysregioner 1970-2006. 
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vecklingsprojekt diskutera behovet av och svårigheterna med en samordning av den nationella 
och lokala planeringen av transportsystem och städer.  

8.2 Roller och perspektiv i samhällsplaneringen 
De senaste decenniernas utveckling har lett till en successiv tyngdpunktsförskjutning i maktför-
hållandena mellan den offentliga sektorns formella planeringsorgan och den privata och ideella 
sektorns inflytande över samhällets fysiska strukturer. Planerarens huvuduppgift har genom 
denna förändring gått från att handla om framställandet av planer till styrningen av de processer 
som frambringar och jämkar samman de intressen som står på spel (Cars & von Sydow 2001).  
 
Denna bakgrund gör den fysiska planeringen till en komplicerad process med många aktörer 
och intressen inblandade. Fog m fl (1992) kategoriserar dessa aktörer utifrån deras roller som 
initiativtagare, regelansvariga eller berörda. Initiativtagare är de som har rättigheter eller skyldig-
heter att ta initiativ till förändring. De aktörer som har till uppgift att utforma det regelsystem 
som processen måste förhålla sig till samt att se till att detta regelsystem efterlevs benämns regel-
ansvariga. Utöver dessa två typer finns det en mängd aktörer som påverkas av förändringarna 
och är därför berörda. Alla tre kategorier har mer eller mindre inflytande över utfallet i en plane-
ringsprocess, antingen direkt genom medverkan i viktiga beslut eller indirekt via påverkan på 
beslutsfattare. 
 
En aktör kan representera en eller flera av de tre kategorierna – även inom ett och samma pro-
jekt. Kommunen agerar som regelansvarig genom upprättandet av detaljplaner och beviljande 
av bygglov men kan också vara initiativtagare i fall där kommunen själv driver en förändrings-
process, till exempel det fall från Norrköping som beskrivs nedan. Samtidigt är kommunen an-
svarig för en mängd offentliga verksamheter som påverkas av förändringar i den fysiska miljön 
och är därför ofta även berörd. Indelningen i dessa tre kategorier ska därför i första hand be-
traktas som ett sätt att urskilja olika typer av roller i planeringsprocessen snarare än att gruppera 
aktörer som sådana. Det är därför inte heller ett verktyg för att urskilja intressen. Såväl initiativ-
tagare och regelansvariga som berörda kan mycket väl företräda samma intressen, till exempel 
då en lokal handlare bygger ut sin verksamhet till förmån för den lokala marknaden i enlighet 
med kommunens planer för området.  
 
Syftet med att dela upp aktörernas agerande efter vilka roller de har i processen är att det hjälper 
till att belysa en fråga som den formella planeringsprocessen enligt Plan- och Bygglagen (PBL) 
inte alltid förmår hantera. Söderlind (2002) pekar på två typer av motsättningar inom samhälls-
byggandet genom att skilja på konflikter mellan dels intressen och dels professioner. Intressekonflik-
ter handlar om det substantiella innehållet i den förändring som planeras, oavsett om det avser 
en konkret fråga (till exempel instiftande av naturreservat eller byggande av ny väg) eller om det 
rör sig om frågor av mer principiell karaktär (till exempel bevarandet av den biologiska mång-
falden eller förhindrandet av bilsamhällets utbredning).  
 
Konflikter mellan professioner, å andra sidan, handlar om de begreppsapparater och synsätt 
som olika professioner besitter och arbetar utifrån och som ibland är svårförenliga mellan olika 
yrkesgrupper18. I grunden kan denna typ av konflikt beskrivas som en motsättning mellan per-
spektiv i bemärkelsen ”sammanhållet betraktelsesätt på ett objekt eller fenomen” (Skantze 2005, 
s 123) där det just är själva betraktelsesättet som står i centrum, snarare än innehållet i sakfrå-
gan. Perspektiv har en kollektiv dimension och är socialt konstruerade utifrån en rad faktorer 
där yrkestillhörighet är en av flera.  
 
                                                 
18 Se Håkansson (2005) för en mer utförlig diskussion kring ”Skiftande verkligheter och villkor” (s 95) hos olika 
yrkesgrupper i den kommunala planeringen. 
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Formella samråd och skriftliga remissförfaranden har en viktig funktion vid hanteringen av in-
tressekonflikter. Däremot fångar dessa inte helt enkelt upp förhållandet mellan olika perspektiv 
i planeringen. Därför räcker inte alltid den process som PBL påbjuder som planeringsram för 
en samordnad hantering av komplexa planeringsproblem. Emmelin & Lerman (2006) diskuterar 
svårigheterna att förena PBL och Miljöbalken (MB) just utifrån iakttagelsen att det är två lagar 
som bygger på olika styrfilosofier och vad de kallar för ”paradigm”. Medan PBL och ”plane-
ringsparadigmet” grundar sig på en idé om att lösningar uppnås genom avvägningar mellan 
intressen bygger MB istället på ett naturvetenskapligt förhållningssätt där expertkunskap och 
vetenskapligt ”korrekta” beslut är styrande. Behovet av samordning inom samhällsplaneringen 
omfattar med andra ord inte bara olika intressen utan också det faktum att olika personer eller 
grupper har olika sätt att uppfatta en situation.  
 
Med hjälp av ett aktuellt exempel från Norrköping19 diskuterar jag nedan svårigheterna med en 
samordning av insatserna i ett projekt där processen avstannat trots en gemensam och brett 
förankrad målbild. Detta görs mot bakgrund av ett resonemang om betydelsen av skilda per-
spektiv och hur dessa varierar mellan aktörer beroende på om man agerar i egenskap av initia-
tivtagare eller regelansvarig.  
 

8.3 Exemplet Norrköping – Stadsutveckling med avstamp i spårvägens 
utbyggnad 

Ny spårvägslinje till Ljura, Hageby och Navestad 

Norrköping är en av få städer i Sverige som har spårvagn. Spårvagnstrafiken står idag för cirka 
45 procent av det totala kollektivtrafikresandet i kommunen. En viktig del i stadens utvecklings-
strategi är att bygga ut den ena av stadens två spårvägslinjer från centrala Norrköping till Na-
vestad – ett nyligen moderniserat miljonprogramsområde. Utmed denna sträcka förbinder den 
planerade spårvägen ett antal bostadsområden från 50- och 60-talen inklusive Hageby Centrum 
– ett stadsdelscentrum som planeras expandera kraftigt i samband med spårvägsutbyggnaden.  
 
Projektet är påbörjat och i en första etapp har spårvägen dragits till Ljura där en tillfällig vänd-
slinga invigdes 2006 (se figur 8.1 på nästa sida). I samband med den fortsatta utbyggnaden av 
spårvägen kommer stora förändringar att ske utmed sträckan. Förutom utbyggnaden av Hageby 
Centrum planeras bland annat förtätningar på flera platser utmed stråket. Samtidigt breddas den 
idag tvåfiliga Söderleden (en del av E22 med stora lokala trafikflöden) och ett flertal nya trafik-
lösningar ska genomföras, däribland en ny kollektivtrafikbro där spårvägen är tänkt att korsa 
Söderleden.  
 
Projektet innebär stora förändringar för Norrköping. Genom denna satsning beräknas spårvä-
gens andel av kollektivtrafikresandet öka från 45 procent till 65 procent. Stadsutvecklingspro-
jektet ses också som ett sätt att höja statusen på de södra stadsdelarna som lider av relativt sett 
hög arbetslöshet, hög andel socialbidragstagare och utanförskap. I de samhällsekonomiska kal-

                                                 
19 Fallet är hämtat från ett pågående forskningsprojekt på KTH om samverkansprocesser i samhällsbyggandet 
inom ramen för projektet Den Goda Staden – ett samarbetsprojekt mellan Vägverket, Banverket, Boverket, Norr-
köpings, Jönköpings och Uppsala kommuner samt Sveriges kommuner och Landsting. Syftet med Den Goda 
Staden är att utveckla kunskap om samspelet mellan trafik- och bebyggelseplanering samt att utveckla processer 
och lösningar där olika intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar 
utveckling. KTH har genom Göran Cars och Patrik Tornberg uppdraget att utvärdera projektet genom att följa de 
planeringsprocesser som pågår inom ett antal aktuella stadsutvecklingsprojekt i de tre deltagande kommunerna. En 
delrapport har levererats inom ramen för utvärderingsarbetet, se Tornberg & Cars (2007). Den aktuella fallbeskriv-
ningen baseras på intervjuer och dokument från projektet. 
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kylerna för projektet beräknas nettonuvärdeskvoten bli så hög som 3,0 vilket gör det till ett av 
Sveriges mest lönsamma spårprojekt (Trivector Traffic AB 2004). 
 

 
Figur 8.1: Karta över Norrköping med spårvägsnät. Den streckade blå linjen markerar sträckningen för den 
nya planerade spårvägen mellan Njura och Navestad. 
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Figur 8.2: I avvaktan på en fortsatt utbyggnad av spårvägen vänder idag spårvagnen på en tillfällig vändslinga i 
Ljura, strax söder om centrum. 
 
 

Figur 8.3: Hagebygatan framför Hageby Centrum 2007. Den planerade spårvägen är tänkt att löpa längs med 
Hagebygatan och gaturummet ska smalnas av genom förtätning utmed gatan. 
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Låsningen kring statsbidraget 

Projektet beskrivs av de inblandade som ett gott exempel på väl fungerande samspel mellan 
trafik- och stadsplanering. Det finns en bred enighet om projektets målbild – många är överens 
om att det är ett bra projekt ur flera perspektiv, såväl samhällsekonomiskt som ur integrations- 
och miljösynpunkt. Planeringen fortgår enligt en tydlig plan över sträckningens olika etapper. 
Sannolikt kommer det att dyka upp tvistefrågor efterhand, men något ifrågasättande av pro-
jektet som sådant lyser i stort sett med sin frånvaro.  
 
Den stora knäckfrågan är finansieringen av den fortsatta spårvägsutbyggnaden från Ljura söderut. 
Banverket har gett ett principgodkännande om berättigande till ett statsbidrag på 62 miljoner 
kronor, motsvarande 50 procent av den beräknade investeringskostnaden. En förutsättning för 
att bidraget ska kunna betalas ut är dock att projektet är upptaget i Banverkets Framtidsplan 
vilket det inte är. När ansökan om statsbidrag skickades in till Banverket var det för sent för att 
projektet skulle kunna lyftas in i den nuvarande planen (för perioden 2004-2015). Inte heller 
efter den revidering av Framtidsplanen som gjordes under 2007 är projektet utpekat i planen20. 
Något statsbidrag kan därför inte beviljas i nuläget.  
 
Från kommunens sida har man dock förväntat sig att statsbidraget ska betalas ut och diskuterar 
områdets utveckling med exploatörer och investerare med det som utgångspunkt. Men Banver-
ket är låst av det regelsystem som kräver att projektet finns med i Framtidsplanen. Det är heller 
inte möjligt för Banverket att bevilja statsbidrag till påbörjade projekt. Kommunen kan därför 
inte förskottera innan det finns ett beslut om beviljande. En alternativ finansiering är det enda 
sätt som kan få projektet vidare i detta läge. Men så länge projektet är beroende av statsbidraget 
måste kommunen vänta med den fortsatta utbyggnaden tills statsbidraget beviljas. Det kan ti-
digast ske i nästa Framtidsplan som kommer gälla för perioden 2010-2019. Projektet är av sådan 
karaktär att det kan beviljas statsbidrag i nästa planeringsomgång men det måste då prövas i 
konkurrens med andra projekt som också är principgodkända av Banverket som statsbidragsbe-
rättigade. Statsbidraget kan därför inte tas för givet.  
 
Statsbidragsfrågan har med andra ord skapat ”stiltje” i ett projekt som i övrigt präglas av stor 
enighet och en tydlig målbild.  
 

8.4 En mångfacetterad problembild  

Många aktörer och olika roller  

Fallet med spårvägsutbyggnaden i Norrköping illustrerar flera aspekter av en samordnad plane-
ring för städers utveckling. Det breda sammanhanget, med den stora mängden intressen och 
aktörer inblandade – såväl privata som kommunala och statliga – visar hur tätt alla komponen-
ter hänger samman när staden utvecklas. Det är kring spårvägen förtätningen av Hagebygatan 
och expansionen av Hageby Centrum planeras. Det är med hjälp av spårvägen som attraktivite-
ten i de södra stadsdelarna, med socioekonomiskt lägre status än övriga Norrköping, kan stärkas 
och därmed främja integrationen. Spårvägen ställer ytterligare krav på Vägverkets ombyggnad 
av Söderleden som måste sänkas för att möjliggöra den bro som spårvägen ska korsa Söderle-
den på. Ombyggnaden av Söderleden utgör i sin tur en viktig förutsättning för omvandlingen av 
Hagebygatan till mer av en stadsgata.  
 

                                                 
20 2007 års revidering av Framtidsplanen gjordes mot bakgrund av stora kostnadsökningar för objekten i planen 
och hade därför som syfte att anpassa planerna till dessa förändrade förutsättningar. Revideringen var alltså aldrig 
tänkt att leda till att nya projekt lyftes in i planen.  
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Samtidigt väntar hela spårvägsutbyggnaden på besked från Banverket om statsbidraget ska beta-
las ut, vilket endast kan ske om projektet pekas ut i nästa Framtidsplan. Denna avvaktan däm-
par i sin tur tempot i utvecklingen av området vilket medför ökade kostnader för projektet som 
helhet21. Låsningen har uppstått trots en bred enighet och en gemensam målbild – över parti- 
och blockgränserna, bland chefstjänstemän och bland privata, ideella och offentliga aktörer 
utanför den kommunala organisationen (inklusive Banverket).  
 
På ett ytligt plan kan kärnan i problemet formuleras såhär: Det finns en brett förankrad vision 
och målsättning om stadsutveckling utifrån den planerade spårvägsutbyggnaden i Norrköping 
som inte kan uppfyllas på grund av att finansieringen är låst av regelsystemet kring statsbidraget. 
Denna problembeskrivning är dock mycket förenklad. På ett djupare plan är problemet betyd-
ligt mer mångfacetterat, bestående av många komponenter med ett flertal aktörer och intressen 
inblandade.  
 
Kommunen är den dominerande initiativtagaren genom det politiska arbetet med att utveckla 
de södra stadsdelarna, som banhållare för spårvägen och väghållare för merparten av vägnätet. 
Genom sitt ansvar för den formella planprocessen är kommunen samtidigt regelansvarig samt 
berörd i egenskap av fastighetsägare i området.  
 
Statsbidraget hanteras av Banverket utifrån ett givet regelsystem och agerar därigenom som 
regelansvarig. Statsbidragsansökan är beroende av ett aktivt agerande av den regionala trafikhu-
vudmannen Östgötatrafiken, den aktör som formellt sett ansöker om statsbidrag hos Banverket, 
som genom det har en roll som både initiativtagare och regelansvarig. Vägverket är väghållare 
för E22 och ansvarar för dess ombyggnad (som även medfinansieras av kommunen) och an-
slutningar därtill och är därför i högsta grad berörd av spårvägsprojektet. 
 
Utöver dessa offentliga aktörer utgörs nyckelaktörerna även av en mängd berörda bland de pri-
vata intressenter som är beredda att investera i fastigheter utmed den planerade spårvägen samt 
allmänheten och invånarna i de områden som påverkas av projektet. Dessa har en central roll 
som opinion med inflytande över de politiker som ytterst styr projektets utveckling.  
 
Tabell 9.1 Aktörerna med sina respektive roller i relation till spårvägsutbyggnaden 
 
 Initiativ-

tagare 
Regel-
ansvarig 

Berörd 

Kommunen X X X 
Banverket  X  
Östgötatrafi-
ken  

X X  

Vägverket   X 
Fastighetsä-
gare 

  X 

Allmänhet   X 
 

Betydelsen av projektets historiska kontext 

Banverket har följt reglerna för statsbidragsärenden och gett ett principgodkännande av pro-
jektets berättigande till statsbidrag. Nästa steg är att peka ut projektet i den nationella planen. 
Om Norrköpings kommun och Östgötatrafiken, som initiativtagare, hade drivit ärendet tidigare 

                                                 
21 En uppskjuten vinst innebär ett lägre nuvärde. Ju högre de förväntade samhällsekonomiska effekterna av ett 
projekt är desto mer ”kostar det att vänta” (se t ex NUTEK 2007).  
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och mer synkroniserat med Banverkets planering hade projektet kunnat vara med i den nation-
ella planen och därmed möjligt för Banverket, som regelansvarig, att medfinansiera. Att ansö-
kan skickades in för sent har att göra med det sätt som kommunens beslut att satsa på en spår-
vägsutbyggnad till Navestad växte fram på.  
 
En spårvägsutbyggnad genom Norrköpings södra förorter har diskuterats med varierande in-
tensitet under flera decennier. Under slutet av förra seklet var effekterna av näringslivets struk-
turomvandling kraftigt kännbara i Norrköping. Kommunen hade förlorat fler industrijobb än 
någon annan kommun i sin storleksklass sedan mitten av 1980-talet fram till början av 2000-
talet22. Det ekonomiska läget i kommunen medförde en låg prioritering av en utbyggnad av 
spårvägssystemet. Kring millennieskiftet växte intresset för projektet, men när översiktsplanen 
för staden antogs 2002 fanns det fortfarande inte något ställningstagande kring spårvägssyste-
mets framtid i Norrköping, mer än i form av några rader om att ”Nuvarande spårvägssystem 
behålls” och att ”Utbyggnad av spårväg sker i första hand till Navestad” (Norrköpings kommun 
2002, s 43). Efter att översiktsplanen var framtagen intensifierades arbetet med en långsiktig 
strategi för kollektivtrafiken i Norrköping och när målbilden var utarbetad och förankrad var 
den nationella planeringen för långt gången för att de två skulle kunna synkroniseras. Kommu-
nen har dock uppfattat Banverkets principgodkännande av projektet som ett klartecken för 
statlig medfinansiering och räknat med att kunna gå vidare med utbyggnaden. Beskedet om 
kravet på införande i Framtidsplanen kom sedan en aning överrumplande.  
 

Olika perspektiv och olika beslutslogik 

Konkretiseringen av en idé eller vision till materiell förändring har av Fog m fl (1992) illustrerat 
i vad de benämner konkretiseringskonen. Konens avsmalnande form symboliserar den mins-
kade handlingsfrihet som uppstår efter hand som beslut fattas i en process. Dessa beslut är av 
två skilda slag vilket ger upphov till två typer av beslutssekvenser. Flera beslut har en formell 
och rättsligt bindande karaktär, till exempel bygglov och regeringens fastställande av infrastruk-
turplaner. Dessa beslut kallar Fog m fl (1992) för rättsliga beslut. I regel är ett rättsligt beslut be-
roende av det närmast föregående rättsliga beslutet, till exempel då en detaljplan möjliggör 
bygglov. Parallellt med den rättsliga beslutssekvensen pågår en mycket omfattande reell beslutsse-
kvens innefattande en mängd stora och små beslut som driver projektet mot materiell föränd-
ring. Dessa beslut utgörs av alla de ställningstaganden som görs under processens gång som är 
nödvändiga för de rättsliga besluten att kunna fattas.  
 

                                                 
22 Statistik från SCB. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ år för perioden 1985-2005. Med industrin avses nä-
ringar med SNI C, D, E, F (och 90). 
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Figur 8.4: Konkretiseringskonen. Efter Fog et al (1992) med viss modifiering. 

 
 
Grovt sett kan den reella sekvensen sägas vara företrädd av initiativtagarna, ofta politikersam-
fundet, medan den rättsliga sekvensen representeras av de regelansvariga aktörerna. Den domi-
nerande initiativtagaren är i detta fall kommunen som genom hela den diskussion som lett fram 
till dagens läge har följt en krokig ”reell beslutssekvens” genom politiska diskussioner, utred-
ningar, opinionssvängningar, mm.  
 
Banverket har, å andra sidan och i enlighet med reglerna för statsbidraget, snarare agerat enligt 
en rättslig beslutssekvens i sin hantering av statsbidraget. En utbetalning av statsbidraget förut-
sätter en specificering i Framtidsplanen vilket i sin tur förutsätter ett principgodkännande som i 
sin tur förutsätter en ansökan från trafikhuvudmannen, och så vidare. Varje steg är direkt bero-
ende av det närmast föregående steget. Här agerar alltså kommunen och Banverket enligt två 
olika beslutslogiker vilket kan bidra till att förklara varför kommunen inte i tillräckligt god tid 
förhöll sig till statsbidragsformalian på ett sätt som möjliggjorde för projektet att tas med i Ban-
verkets planeringsprocess samt varför Banverket inte har agerat mer proaktivt i dialogen med 
kommunen23. Med olika förhållningssätt baserade på varsitt perspektiv i egenskap av initiativta-
gare respektive regelansvarig har man agerat på två helt olika sätt. Medan kommunen var fullt 
upptagen med att mobilisera stöd för en spårvägsutbyggnad väntade Banverket på en ansökan 
om statsbidrag.  
 

Formella och informella förutsättningar 

Spårvägsutbyggnaden i Norrköping visar exempel på en rad formella och informella förutsätt-
ningar för ett förverkligande av projektet. Viktiga formella förutsättningarna omfattar exempel-
vis rollfördelningen mellan kommunen och Östgötatrafiken där kommunen, som drivande part 
och dominerande initiativtagare i kraft av banhållare för den planerade spårvägen, är beroende 
                                                 
23 Till omständigheterna hör också att Banverket övertog ansvaret för statsbidragshanteringen från Vägverket i 
samband med planeringsprocessen för perioden 2004-2015, något som kan ha haft inverkan på Banverkets rutiner 
för hanteringen av statsbidragsärenden.  
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av att Östgötatrafiken, som trafikhuvudman, formellt sett ansöker om statsbidraget. Det gäller 
också det regelsystem som kräver att investeringen finns utpekad som ett objekt i den nationella 
banhållningsplanen för att statsbidraget ska kunna betalas ut, samt att utbetalning inte får ske till 
påbörjade projekt vilket därmed omöjliggör en förskottering från kommunen.  
 
Samtidigt är detta regelsystem formalia som kommunen hela tiden har haft möjlighet att för-
hålla sig till. Detta har dock varit svårt i en situation där den interna diskussionen inom kom-
munen inte hade landat i ett bindande beslut, utöver den otydliga riktning som anges i den icke 
bindande översiktsplanen. De informella förutsättningarna spelar därför en central roll. Det 
gäller exempelvis dialogen mellan kommunen och Banverket i den mån det har uppstått ett 
missförstånd om formalia kring statsbidragsreglerna. Denna dialog är i sin tur präglad av re-
spektive aktörs planeringsvardag och beslutslogik. Mot bakgrund av den historia som spårvägs-
utbyggnaden har haft, samt de för Norrköping så ovanliga politiska majoritetsskiften som in-
träffade under 1990-talet, har därför den diskussion som lett till ett beslut om att satsa på spår-
vägsutbyggnaden varit långt ifrån spikrak i staden. Istället har idén om en spårvägsutbyggnad 
konkretiserats via en lång rad stora och små – både formella och informella – beslut som sam-
mantaget resulterat i ett mycket tydligt och på pappret genomförbart projekt.  
 
Låsningen beror med andra ord inte i första hand på en intressekonflikt – snarare tvärtom. Nå-
gon större diskussion om projektets mål ur ett intresseperspektiv tycks lysa med sin frånvaro. 
Istället handlar det om förutsättningarna för en process som fångar in de olika perspektiv och 
arbetssätt som florerar bland de inblandade aktörerna.  
 

8.5 Behovet av en strategisk prägel på planeringen 
Detta kapitel har kretsat kring ett aktuellt planeringsfall i gränssnittet mellan den kommunala 
och statliga planeringen. Planeringsförutsättningarna skiljer sig åt mellan de inblandade aktörer-
na av det enkla skälet att var och en har sina uppgifter att hantera. På grund av dessa uppgifters 
skiftande karaktär är det naturligt med olika arbetssätt, kompetenser och organisatoriska lös-
ningar. Inom ramen för utvärderingen av Den Goda Staden – det projekt som Norrköpingsfal-
let ovan är hämtat ifrån – finns det flera exempel på planeringssituationer där just det faktum att 
olika aktörer kommer in i en situation från olika håll gör det svårt att hitta arbetssätt som före-
nar alla krafter i en riktning. Det gäller inte bara mellan stat och kommun utan även mellan för-
valtningar inom en kommun, mellan politiker och förvaltningar och mellan den offentliga och 
den privata sektorn. Ranhagen visar till exempel i kapitel 9 på motsvarande svårigheter att 
koppla ihop den fysiska planeringen med energifrågor. I samband med förflyttandet av Kiruna 
pekar Nilsson (2007) på hur olika planeringstraditioner hos kommunen, Banverket, Vägverket 
och LKAB försvårar samverkan mellan de olika aktörerna i ett sammanhang där samverkan är 
helt nödvändig. 
 
Avgörande för en samordnad planering i fall som detta torde därför vara förmågan att synkro-
nisera de parallella planeringsprocesserna på ett sätt som tar hänsyn till skillnaderna i planerings-
förutsättningar och perspektiv. Begrepp som långsiktighet och förutsägbarhet blir då centrala. 
Exemplet ovan visar på den stora betydelsen av en långsiktig kommunal planering som grund 
för de mer konkreta genomförandefaserna i projektet. Ovissheten kring ett eventuellt framtida 
statsbidrag pekar också på betydelsen av förutsägbarhet i den statliga planeringen. Behovet av 
en tydligare prioriteringslogik och förutsägbarhet i den nationella infrastrukturplaneringen har 
framförts av aktörer i det aktuella projektet såväl som i andra sammanhang24.  
 
                                                 
24 Se till exempel Schmidtbauer Crona m fl (2005), SIKA (2007) och Länsstyrelsen i Stockholms län & Region-
plane- och Trafikkontoret (2007). 
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En aspekt av långsiktighet är flexibilitet. Medan kommunens långsiktiga planering ofta förs 
inom ramen för en icke bindande översiktsplan förs statens långsiktiga planering inom ramen 
för infrastrukturverkens förhållandevis konkreta långtidsplaner som ses över med flera års mel-
lanrum. Det som av kommunen kan uppfattas som ett inflexibelt statligt planeringssystem mo-
tiveras å andra sidan med att det ska bidra till att ”skapa mesta möjliga stabilitet i den långsiktiga 
planeringen av större investeringar” (Vägverket & Banverket 2004, s 11).  
 
Planeringen behöver därför utgå från ett strategiskt perspektiv med avstamp i en idé om staden 
och samhället som helhet snarare än enstaka sektorer eller funktioner. En av orsakerna bakom 
det växande stödet för spårvägsutbyggnaden i Norrköping är just insikten om att spårvägen är 
en del i ett bredare stadsutvecklingskoncept snarare än en enbart teknisk spårinvestering. Med 
stadsutvecklingsperspektivet snarare än det smalare spårperspektivet blev projektet något som 
kunde utveckla Norrköping snarare än en dyr investering i teknisk infrastruktur.  
 
Ju fler aktörer och intressen som är involverade desto viktigare blir det att planeringsprocessen 
förmår greppa över alla dessa. En sådan planeringsprocess måste ta hänsyn till en rad olika för-
utsättningar av både formell och informell karaktär, såväl hos respektive aktör som på en mer 
strukturell nivå. För det krävs att planeringen präglas av en strategisk diskussion kring de sam-
hällsmål som ytterst ska vägleda planeringen, oavsett om dessa är lokala, nationella eller både 
och. Det ligger i både kommunernas och statens intresse. 
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Kapitel 9 
 

Kommunal mobilisering för hållbart energi-
system med fysisk planering som plattform 

 
Ulf Ranhagen  

 
Medan mer än 80 procent av jordens primära energiförsörjning utgörs av fossila bränslen har Sverige under de 
senaste 35 åren nästan halverat sin tillförsel av fossila bränslen. Trots att Sverige anses ha en ledande roll i 
världen när det gäller hållbar stadsutveckling och hållbara energisystem så utgör inte energifrågan en naturlig del 
av den fysiska planeringen. Syftet med artikeln är att belysa hur energifrågor kan integreras bättre i fysisk pla-
nering genom utveckling av bättre metoder och verktyg i tvärsektoriellt arbete på kommunal och regional nivå. 

9.1 Bakgrund 
Urbaniseringen i världen fortgår med omvälvande kraft och fler än hälften av jordens befolk-
ning bor nu städer eller stadsregioner. Utvecklingen är särskilt markant i utvecklingsländerna 
och stadsbefolkningen i världen ökar med ett Uppsala om dagen. I västvärlden är urbaniserings-
takten betydligt långsammare. Den är ändå tillräckligt hög för att vara en central drivkraft för 
samhällets utveckling i kombination med regionförstoring och städernas inre strukturomvand-
ling (se uppsatser av Engström och Johansson tidigare i denna antologi). Städer och stadsreg-
ioner erbjuder nya ekonomiska och sociala möjligheter för mänskligheten och ska därför ses 
som något i grunden positivt.  
 
Också ur ekologisk och miljömässig synvinkel erbjuder städer stadsregioner nya förutsättningar 
för miljöanpassade kollektiva transportsystem och effektiv energiförsörjning, till exempel i form 
av fjärrvärme och fjärrkyla. Storskaliga och effektiva kretsloppslösningar för att integrera och ta 
tillvara synergier mellan resursflöden, exempelvis för vatten, avfall och energi, underlättas också 
i städer och stadsregioner förutsatt att ett fungerande samspel stad–land upprätthålls. Samtidigt 
innebär städer genom sin koncentration att trängseleffekter skapas på grund av bil- och godstra-
fik liksom luftföroreningar, buller samt slitage på ekosystemen.  
 
Sverige har genom framsynt utveckling och tillämpning av ny energiteknik i samband med stä-
dernas expansion nästan lyckats halvera tillförseln av fossila bränslen från 370 TWh år 1970 till 
mindre än 244 TWh år 2005 (från 80 procent av tillförseln till knappt 40 procent av tillförseln) 
trots att energibehovet under motsvarande tidsperiod ökat med cirka 30 procent (Energimyn-
digheten, 2006).  Det ska ställas mot att energianvändningen i världen som helhet har fördubb-
lats sedan 70-talet och att andelen fossila bränslen har en obrutet hög andel av både energiför-
sörjning och energianvändning – 80 procent respektive 67 procent år 2004 enligt studier refere-
rade i IVA (2007).  
 
Sverige anses också enligt EU-kommissionen även framgent kunna klara större minskningar än 
de flesta andra EU-länder. Det av kommissionen presenterade förslaget i januari 2008 innebär 
att Sverige föreslås minska utsläppen med 17 procent mellan 2005–2020 samt öka andelen för-
nybar energi från nuvarande drygt 40 procent till 49 procent 
 
Sverige anses ha en ledande position i världen inom hållbar utveckling. ”Mönsterstadsdelar” som Ham-
marby sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö, men även hela kommuner som nått långt när det 
gäller att minska fossilberoendet (Växjö) och att sluta kretsloppen (Linköping), lockar en strid ström av 
intresserade beslutsfattare från både öst och väst. Det finns också nätverk av kommuner i Sverige som 
arbetar med klimat- och miljöfrågor med visst stöd från station (Ekokommunerna, Klimatkommunerna).  
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Figur 9.1: Det ekologiska fotavtrycket (EF) är ett verktyg som kan tas som utgångspunkt för ett resonemang 
kring fysisk planering och energifrågor. EF illustrerar på ett pedagogiskt sätt den markareal som vi behöver för 
vår försörjning av energi, transporter, livsmedel, yta för stadstillväxt och andra resurser ställt i relation till till-
gången på ekoproduktiv markareal. 
 
Den ekoproduktiva markarealen har minskat från cirka 6 ha/person för hundra år sedan till cirka 
1,8ha/person i dagsläget. Samtidigt har markbehovet för resurser ökat till mellan 7–10ha i Västeuropa och 
USA. Det innebär att om alla levde som vi gör i vår del av världen så skulle det behövas 4–5 jordklot!  Det är 
uppenbart att vi måste ändra vårt sätt att tänka och handla och att vi måste övergå från att använda ändliga 
resurser till förnybara. Det ekologiska fotavtrycket kan vara svårt att mäta och hantera praktiskt men det är 
väckarklocka och en inspirationskälla för den fysiska planeringen – den rumsliga dimensionen måste beaktas 
och vägas in i all diskussion kring energiomställningen.   
 
 
 
Trots att vi ses som en förebild och att vi relativt sett varit framgångsrika så är den dystra san-
ningen att energin för transporter, som nästan fördubblats sedan 1970, också utgörs till 96 pro-
cent av fossila bränslen. Ett minskat fossilberoende för uppvärmning har skett till priset av ett 
starkt ökat el- och kärnkraftsberoende. Vi har också halkat efter flera andra länder när det gäller 
att förbereda oss för förnybara energislag som vindkraft och solkraft. Det finns alltså all anled-
ning att vi inte slår oss till ro utan vi behöver oförtrutet arbeta vidare med energifrågan om vi 
även i framtiden ska kunna göra anspråk på att vara en förebild för andra. 
 
Det finns redan idag en hel arsenal av medel för att stimulera hållbar utveckling och miljöfrågor 
på alla nivåer som Kyotoavtalet, de nationella miljömålen, regionala och lokala miljöprogram – 
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listan kan på olika dokument och policies kan bli mycket lång. Men vilka möjligheter finns det 
att på lokal nivå, i kommunerna, att på ett mer kraftfullt sätt utnyttja den fysiska planeringen 
som arena för hållbar utveckling med fokus på energi- och miljöfrågor? 
 

9.2 Energin ses inte som en naturlig del av den fysiska planeringen 
Trots att energin ser ut att vara en ödesfråga för människans framtid skulle jag vilja påstå att den 
inte utgör en naturlig del av den kommunala, fysiska planeringen på samma sätt som exempelvis 
trafikfrågor eller miljöfrågor i stort. Beror detta på att vår lagstiftning och vår planeringspraxis 
har brister eller är fysisk planering ett kraftlöst instrument? 
 
Orsakssammanhangen är komplexa men jag skulle vilja peka på några möjliga skäl till att den 
fysiska planeringen fått en så underordnad roll i diskussionen av energin.  Energifrågor diskute-
ras oftast antingen på nationell och global nivå och i termer av storskaliga system för energiför-
sörjning eller som en fråga för det enskilda hushållet – du ska energispara och ändra din livsstil!  
Det är sällan som den mellannivå som regionen och kommunen utgör är lika väl tydliggjord i 
sammanhanget. Den fysiska strukturens betydelse som en nödvändig men givetvis inte tillräck-
lig komponent i ett hållbart energisystem uppmärksammas sällan.  
 
Den fysiska planeringen regleras formellt enligt PBL medan energiplaneringen regleras genom 
lagen om kommunal energiplaneringen. I Boverkets bok om översiktsplan finns ett avsnitt om 
energi där det till exempel påpekas att en ökad användning av förnybara energikällor liksom 
ökad fjärr- och kraftvärmeutbyggnad baserad på bioenergi kräver ökade insatser i översiktspla-
neringen. Lagen om kommunal energiplanering stadgar att det ska finnas en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi kommunen. Kravet på att det ska finnas både 
en aktuell översiktsplan och en aktuell energiplan är inte alltid uppfyllt ens i de största kommu-
nerna. Även om båda planerna finns så är de ofta framtagna i parallella processer och inte sam-
ordnat och integrerat. 
 
Det finns också en skillnad i diskurs mellan de som ansvarar för energifrågor och de som sköter 
den fysiska planeringen.25  
 
Energi ses av tradition som en renodlat teknisk och ekonomisk angelägenhet medan den fysiska 
planeringen drivs av planerare med kunskaper i rumslig organisation men med grunda kunskap-
er om energi, miljö och hållbar utveckling. Därmed faller den rumsliga dimensionen av energi-
systemet många gånger mellan stolarna i den fysiska planeringen. 
 
Avreglering och reformering av energisystemet har på många sätt varit positiv genom att lön-
samhet och effektivisering fått större fokus. Samtidigt har det inneburit att frågorna hanteras i 
olika forum; energin blir inte på samma sätt som till exempel trafikfrågorna en integrerad del av 
sammanvägningen av många frågor till en större helhet, vilket är kärnan bland annat i den stra-
tegiska översiktsplaneringen.  
 
Det finns en oklarhet om vem som egentligen har det slutliga ansvaret för energifrågan i sam-
hället. Ett bra exempel på utvecklingen är de stora elproducenternas stegvisa förvandling från 
politiskt styrda ”verk”, med syfte att erbjuda billig el, till företag vars enda mål är vinstmaxime-
ring (Larsmo, 2007). I Larsmos referat av en nyligen utgiven bok av Per Högselius och Arne 
Kaijser (2007) pekar han på att ”ingenstans kan man utkräva ett samlat ansvar för att systemen 

                                                 
25 En diskurs utgörs av en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. Hela vårt förhållande till 
verkligheten kan uttryckas i form av diskurser. Ords och tankars inbördes styrka styrs av i vilken diskurs vi befin-
ner oss i och missförstånd eller oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra inte är i samma diskurs. 
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fungerar: politiken har ömsom frivilligt och ömsom motvilligt avsagt sig makten över de stora 
infrastrukturstrukturerna – något som går ut över ingrepp i marknaden av det slag som vi kallar 
miljöpolitik”. Långsiktigheten, som är av central betydelse i samhällsplaneringen, har offrats och 
målet att pressa el- och energipriserna har heller inte uppnåtts utan avregleringen har inneburit 
stora fluktuationer i elpriserna.  
 

9.3 Hur kan en starkare koppling skapas mellan fysisk planering och 
energifrågor?  
Enligt min mening så innebär översiktlig planering på kommunal nivå den främsta arenan för 
att på ett genomgripande och långsiktigt sätt integrera energifrågor i samhällsplaneringen. Vad 
har jag då för grund att hävda denna ståndpunkt?  Vad kan då göras för att förbättra möjlighet-
erna att genom den fysiska planeringen bidra till ett hållbart energisystem med både energieffek-
tivisering och en ökad andel förnybar energi i sikte? 
 
För det första ger översiktsplaneringen – med sitt framtids- och helhetsperspektiv och sin vis-
ionära inriktning på markanvändning, bebyggelse, grönstruktur och infrastruktur – en utmärkt 
bas för att hantera energifrågans rumsliga dimension och dess koppling till övriga planeringsfrå-
gor.  
 
För det andra finns det en potential för att utveckla översiktsplaneringen till en bättre plattform 
för att redovisa och analysera förutsättningar och mål för energihushållning och tillförsel med 
förnybar energi. I planeringen finns en unik chans att på systemnivå arbeta med att utveckla ett 
optimalt samspel mellan åtgärder för energihushållning i verksamheter, bebyggelse, transport- 
och försörjningssystem och system för tillförsel av förnybar energi. Planeringen kan användas 
för att analysera lokalisering och övergripande gestaltning av gemensamma anläggningar för till 
exempel kraftvärme och tillvaratagande av avfall och avlopp för energi- och biogasproduktion.  
 
Scenarier för det framtida energisystemet kan integreras i framtidsbilder för kommunen och 
tätorter som helhet. I konsekvensbedömningar och fördjupade miljöbedömningar finns möjlig-
heter att på ett mer tydligt sätt ta med energifrågan och belysa dess miljökonsekvenser vägt mot 
andra miljöfrågor. Strategier för energiomställningen kan på så sätt integreras i kommunens 
planering och internationella och nationella policies för till exempel klimatfrågan och minskning 
av växthusgaser kan bli omsatta på den lokala nivån.  
 
Den ovan exempliferade förstärkningen av översiktsplaneringen är enligt min mening en nöd-
vändig men inte tillräcklig förändring för att få energifrågan högre upp på dagordningen i sam-
hällsplaneringen och i samhället som helhet. När det gäller till exempel tillgången och använd-
ningen av bioenergi och avfall som energiråvara ökar trycket på att finna regionala lösningar. 
Regionala utvecklingsprogram kan till exempel användas för att förstärka mellankommunal 
samverkan också när det gäller energifrågor. Genom att se en hel region ur ett energiperspektiv 
kopplat till en rumslig dimension kan nya möjligheter till samverkan inom energiområdet identi-
fieras. Det skulle också kunna bidra till att öka uppmärksamheten på den regionala nivåns bety-
delse för hållbar utveckling i stort. 
 
Ett villkor för att de generella planeringsinstrumenten ska bli mer verkningsfulla för att hantera 
energifrågorna är att en tvärsektoriell samverkan främjas på alla planeringsnivåer från nationell 
nivå till detaljplanenivå (se figur 2). I vissa fall är det tre olika nämnder inom kommunen som 
har hand om energifrågor, plan- och byggfrågor respektive miljö- och hälsofrågor. Även om det 
inte alltid är möjligt att göra en enda nämnd för dessa frågor så är det möjligt att utveckla nya 
rutiner och former av samverkan.  
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Figur 9.2 
 
Att avregleringen lett till oklara ansvarsförhållanden borde inte hindra utom tvärtom stimulera 
till att man också söker nya kreativa sätt att samverka mellan energibolag och kommuner. Istäl-
let för att drömma sig tillbaka till en situation då samhället hade mer eller mindre stark mono-
polställning när det gäller energitillförsel så kan man kanske finna nya utgångspunkter för sam-
arbetet. Partnerskap mellan aktörerna som ett fungerande forum för informationsutbyte och 
diskussioner av utvecklingsmöjligheter borde kunna prövas i större utsträckning. Partnerskap 
mellan kommunala aktörer, energibolag och andra aktörer kan initiera förhandlingar mellan de  
 
 
deltagande parterna om vilka utvecklingssatsningar som ska prioriteras och vilka resurser som 
olika aktörer ska bidra med för att realisera genomförandet (se Göran Cars uppsats). Det är 
viktigt att samverkan både inom kommunen och med andra aktörer sker alltifrån de tidiga fa-
serna där det finns störst möjligheter att påverka med relativt små insatser av tid och kostnader.   
 

9.4 Bättre metoder och verktyg behövs 
Under 1980-talet bedrevs ett aktivt utvecklingsarbete kring fysisk planering, stadsbyggnad och 
energifrågor. En rad förtjänstfulla rapporter finansierade av bland andra Byggforskningsrådet 
skrevs om hur man kunde utforma bebyggelseområden på ett optimalt sätt med hänsyn till 
energihushållning och energiförsörjning med fjärrvärme. Det fanns en stor tilltro till möjlighet-
erna att integrera energifrågan i fysisk planering genom att upprätta detaljerade energikalkyler 
med beräkningsposter för uppvärmning, produktions- och distributionsförluster, hushållsel och 
energiomsättning i tekniska försörjningssystem.  
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En orsak till att dessa ambitiösa studier inte fått större genomslag är enligt Engström refererad i 
en licentiatavhandling av Björn Ekelund (2005) är att det är svårt att integrera underlag som 
beskriver sambandet mellan bebyggelsestruktur och energiåtgång genom optimeringsmodeller i 
planeringsprocesser för bebyggelselokalisering och stadsförnyelseplanering.  Det är också svårt 
att skapa den breda dialogen mellan olika grupper om verktygen är alltför tekniskt avancerade 
och kräver omfattande tekniska specialkunskaper. 
 
Med cirka 25 års distans till det omfattande arbete som tidigare bedrevs med att koppla ihop 
energifrågan i fysisk planering så är en lärdom att planeringsunderlaget för energi inte kan göras 
för expertorienterat för att få genomslag i breda planeringsprocesser med aktörer från både 
”hårda” och ”mjuka” förvaltningar och sektorer. Underlag behöver utformas så att avvägningar 
när det gäller energifrågor kan göras i förhållande till andra frågor i en öppen dialog mellan ak-
törerna. Synsättet är att de kluriga förslagen och lösningarna måste växa fram genom dialog; de 
kan inte serveras som färdiga patentlösningar av experterna. I slutänden behövs naturligtvis 
också de beräkningar och kalkyler som stod i fokus under 80-talet, men processen måste börja 
med mer kvalitativt inriktade diskussioner. 
 

9.5 Exempel på kommunal mobilisering för hållbart energisystem i fysisk 
planering 
Det finns ett förnyat intresse att utveckla metoder och verktyg för att integrera energifrågor i 
fysisk planering, bland annat från Energimyndighetens sida (se faktaruta). Det är då viktigt att 
dra lärdomar från det omfattande utvecklingsarbetet för två decennier sedan. Inom delprojektet 
fysisk planering som ingår i uthållig kommun har en ny form av ansats för att mobilisera kom-
munala aktörer för hållbar utveckling med speciellt fokus på hållbart energisystem och fysisk 
planering prövats (Ranhagen, 2006) . 
 
Tanken är att pröva, utveckla och utvärdera metoder, verktyg och dialogprocesser som kan an-
vändas inom ramen för nuvarande lagstiftning och som inte förutsätter stora förändringar i 
regelsystemen. Hela processen görs med en aktionsforskningsansats – också kallad deltagande-
forskning. Det innebär att forskarna är starkt engagerade både i planeringen och genomförande 
av processerna och i analysen av förändringsprocessen och dess effekter (se figur 3). En skilje-
linje i förhållande till strikt akademisk forskning är att forskaren startar utifrån praktikerns frå-
geställningar och att ett samarbete utvecklas mellan forskare och praktiker. Det handlar inte om 
att kartlägga och analysera en viss företeelse som är den traditionella forskningens kännemärke 
utan att utveckla processer för hållbar utveckling i framtiden. Huvudinriktningen på den pro-
cess som sjösatts är också innehållet i planeringen och inte den formalia som ofta tillåts ta allt-
för stor plats i verkliga processer. 
 
Kommunerna valde från början angelägna planeringsuppgifter som skulle genomföras obero-
ende av forskningsprojektet. En viktig orsak till detta vara att uppgifterna skulle vara politiskt 
angelägna i kommunerna och därmed också ha förutsättningar för starkt engagemang bland 
deltagande aktörer. I projektets första etapp formades en process kring en strukturerad arbets-
metodik som utvecklats och prövats i ett tidigare utvecklingsarbete med fokus på att integrera 
de nationella miljömålen i planeringen.26   
 

                                                 
26 SAMS-projektet, ett projekt finansierat av EU-Life med Boverket och Naturvårdsverket som huvudmän i sam-
arbete med sex svenska kommuner. Projektet har sammanfattats i skriften Planera med miljömål – en vägvisare!. 
(Ulf Ranhagen var huvudförfattare till skriften). 
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Till metodiken knöts ett knippe verktyg som sedan prövades i en serie lokala arbetsseminarier i 
varje kommun (se figur 4). I dessa deltog förutom fysiska planerare också energirådgivare, mil-
jöstrateger, trafikplanerare, folkhälsoplanerare, representanter för tekniska förvaltningar och 
energibolag och i flera fall även en bred krets av politiker och representanter för samhällsför-
eningar. I dessa föreningar deltar också näringsliv, olika typer av föreningar, skolan och intresse-
rade medborgare. En tvärsektoriell samverkan i informella, kreativa och utvecklingsinriktade 
former eftersträvades sålunda. 
 
Ofta arbetar planerare som skickliga praktiker brukar med att forma planer utifrån sin egen er-
farenhet. Digra samrådshandlingar tas fram och ställs ut i kommunernas foajér och blir föremål 
för samrådsmöten där ofta ett antal detaljfrågor tillåts dominera och ta uppmärksamheten från 
de övergripande frågorna.  
 
 

 
Figur 9.3 
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Figur 9.4 
 
Det här arbetssättet syftade till att öka transparensen i planeringen genom att på ett mer struk-
turerat sätt och i dialogform utveckla både planeringsunderlag och förslag. Ett viktigt startskott 
i den första etappen var att i workshopform och i tvärdialog mellan alla aktörer arbeta fram en 
lokal definition av begreppet hållbar utveckling. Tanken var att ge de lokala aktörerna tillfälle att 
reflektera kring hålllbarhetsaspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Verktyget mindmap 
valdes för att det har en fri form och stödjer ett kreativt tänkande. 
 
Med den egna hållbarhetsplattformen som bas analyserades omvärlds- och platsförutsättningar 
med SWOT-analys. Nyckelfrågor och mål identifierades med hjälp av strukturerad brainstor-
ming. Med en förenklad form av backcasting kombinerat med strategic choice utvecklades i så 
kallade ”framtidsverkstäder” alternativa framtidsbilder som sedan utvärderades med hjälp av 
värderosor, effektprofiler och rangordning.  
 
Projektets andra etapp formar ytterligare ett planeringsvarv i den cykliska planeringsprocess 
som utgör en viktig grundbult i den valda ansatsen. Men nu fördjupas arbetet med fokus på hur 
frågor kring energi för uppvärmning och transporter kan integreras i den fysiska planeringen 
utifrån de med ett brett hållbarhetstänkande formade framtidsbilderna i etapp 1. Verktyg för att 
analysera den rumsliga strukturen kopplat till energifrågorna har prövats.  
 
Scenarier för att minska energibehovet i ett 2050 perspektiv har utvecklats också med hjälp av 
backcasting. Det innebär att ytterlighetsalternativ som bygger på antingen långtgående energief-
fektivisering (med bland annat passivhus som bas) eller hög andel förnybar energi liksom kom-
binationsalternativ har prövats, se figur 5. Med beräkningar och antaganden som grund har sce-
narierna prövats i de rumsliga planerna vilket lett till nya alternativ som jämförts och rangord-
nats.  
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Arbetet har på motsvarande sätt som i etapp 1 bedrivits i tvärsektoriell samverkan mellan lokala 
aktörer. Samverkan har också skett mellan forskare inom energisystem respektive fysisk plane-
ring  . På motsvarande sätt har en serie lokala arbetsseminarier ordnats för att testa möjligheter-
na att ta fram scenarier för miljöanpassade transporter 2050. En enkel beräkningsmall har tagits 
fram för att visa vad som krävs för att målet att minska koldioxidutsläppen med 80 procent ska 
nås i tre scenarier som bygger på att huvudfokus läggs vidkombinationen GC-trafik och di-
stansarbete, kollektivtrafik baserad på spår och buss respektive miljöbilar och ny infrastruktur 
för förnybara bränslen. 
 

9.6 Några lärdomar från delprojektet fysisk planering för ett hållbart 
samhälle  
Den första etappen av projektet har utvärderats av en oberoende beteendevetare (Utvärdering 
av programmet uthållig kommun ER 2007 03). Programmet Uthållig kommun har bedömts 
som mycket framgångsrikt inte minst för att energiperspektivet på ett påtagligt sätt blivit hop-
kopplat med kommunernas fysiska planering. De introducerade verktygen har till stor del varit 
okända i kommunerna. I vissa fall har de använts i ett avgränsat sammanhang men inte satta i 
ett helt system under längre tid som i detta projekt. Det har stärkt den tvärsektoriella samverkan 
mellan olika aktörer. En intressant aspekt är att energibolag/energirådgivare och fysiska plane-
rare, som inte naturligen möts i dagens planering, har arbetat ihop och sett hur betydelsefullt 
det är för att uppnå ett hållbart energisystem.  
 
Arbetet ger också spridningseffekter genom att de använda metoderna till stor del är generella 
och kan användas för andra delar av arbetet med hållbar utveckling till exempel för att skapa 
hållbar tillväxt och hållbara sociala strukturer. Erfarenheterna från projektet visar att en syste-
matisk och kontinuerlig användning av planeringsverktyg som gynnar en tvärsektoriell dialog i  

 
Figur 9.5 
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olika steg av planeringsarbetet har helt klart potential att bryta invanda arbetsmetoder och tan-
kemönster och leda till mer konstruktiva och fokuserade dialoger, bland annat när det gäller 
samspelet mellan energi och fysisk planering.27  
 
Projektet har också gett kommunerna en vidare kontaktyta både på regional och nationell nivå 
och en ökad kapacitet att utnyttja expertis som forskare och andra experter i sitt arbete. Med 
den ökande komplexitet som frågor kring hållbar utveckling innebär blir det allt viktigare att 
kommunen kan ta in rätt kompetens vid rätt tillfälle utan att förlora det lokala ägarskapet till 
problemanalys, lösningar och genomförande. 
 
I ett av de doktorandprojekt som genomförts inom programmet har planeringsverktyg som 
användes i etapp 1 utvärderats (Laitila, 2007).   Kvalitativa verktyg som mindmap, SWOT, 
strukturerad brainstorming och värderosor visar sig kunna överbrygga barriärer och skapa en 
gemensam probleminsikt mellan till exempel energispecialister och fysiska planerare eftersom 
de inte förutsätter djup teknisk kunskap för att möjliggöra dialog. Backcasting och strategic cho-
ice som ett sätt arbeta fram framtidsbilder för hållbara och energieffektiva städer och tätorter 
bedöms som svårare men användbara förutsatt att det ges tillfälle till ytterligare träning i varda-
gen. Dessa verktyg har helt klart bidragit till att hitta alternativ där energi- och transportfrågorna 
på ett tydligare sätt genomsyrar planutformningen 
 
Värderosen fick både ros och ris. Den ansågs av vissa som ett bra verktyg för att jämföra olika 
alternativ genom att värderingen görs i grafisk form. Andra pekar på svårigheter att utforma 
värderingsskalan i värderosen och att den tydliga grafiska formen kan påverka bedömningen. 
Om man läser mellan raderna i utvärderingen av verktygen så visar den på att verktygen kopplat 
till dialogprocesserna har förmått engagera deltagarna och att de kritiska men konstruktiva syn-
punkterna ska ses som en styrka.  
 
En idé som prövas i projektets etapp 2 är också att stimulera kommunerna att bygga upp lokala 
arenor – gärna som fysiska platser i strategiska lägen inom orten. Syftet är att skapa en plattform 
för en intensifierad dialog med medborgarna kring hållbar utveckling. Några av kommunerna 
har i samarbete med sina samhällsföreningar förverkligat denna vision. Det ger spännande möj-
ligheter att gå vidare med det lokala arbetet med att utveckla och förankra förslag. Det kan 
också underlätta den fortsatta processen att genomföra idéer för hållbar utveckling i form av 
närvärmeverk, passivhus, distansverksamhet i anslutning till lokala centra, förtätning kring byte-
spunkter i kollektivtrafiken, infrastruktur för förnybar energi – bara för att nämna några av den 
uppsjö av konkreta idéer som kommit upp i projektet.  
 
De processer och verktyg för uppvärmningsenergi och transportenergi i fysisk planering som 
prövas i etapp 2 håller på att utvärderas och det blir spännande att se om man kan skönja lik-
nande effekter som för etapp 1 eller om helt nya perspektiv kommer fram. Hittillsvarande ana-
lyser visar att arbetet på motsvarande sätt som för etapp 1 uttrycks ofta att arbetet har lett till ett 
nytänkande och gett många aha-upplevelser. Medverkan från lokalbefolkning och samhällsför-
eningar har också bidragit till ett positivt resultat. Bland de negativa faktorerna nämns bristen på 
tid för ganska komplexa uppgifter, behov av bättre anpassning till förutsättningarna i små orter i 
en del fall samt behov av genomarbetat underlag inför seminarier. 
 

                                                 
27 Resultatet av arbetet redovisas under våren 2008 i två rapporter utgivna av Energimyndigheten: Ranhagen, U, 
2008, Fysisk planering för ett hållbart samhälle. Metoder och verktyg för att integrera energifrågor i översiktlig 
planering. Syntesrapport samt i Henning, D & Danestig, M, 2008, Energifrågor i fysisk planering. Förutsättningar 
och scenarier för energitillförsel och energihushållning. 
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Den översiktliga fysiska planeringen är inte bindande men inte ens i detaljplaneringen är det 
formellt möjligt att ställa högre krav på byggnaders energiprestanda än de som anges i Bover-
kets byggregler (BBR). Men med den systematik och de arbetssätt som prövas i delprojektet 
visar sig den fysiska planeringen kunna tydliggöra energifrågan på ett bredare sätt än vad som 
normalt inryms i dagens planering. Istället för att avfärda energieffektivisering i bebyggelsen 
som en fråga som inte hör till planeringen skulle även identifiering av hushållningspotentialer i 
bebyggelsen, potentialer för förnybar energi och koldioxidberäkningar kunna belysas i plane-
ringen för att ge ett underlag för fortsatt arbete i samverkan och partnerskap med energibolag, 
fastighetsägare och andra aktörer. Sådana analyser kan t.ex. vara en del i särskilda hållbarhets-
program med riktlinjer för detaljplanering och genomförande som överenskoms mellan kom-
muner och fastighets- och byggbolag. 
 

9.7 Slutord 
Det känns som att vi med lärdom från tidigare försök och med positiva erfarenheter från aktu-
ella utvecklingsprojekt, bland annat Uthållig kommun, kan se med tillförsikt på möjligheterna 
att få nytt bränsle i processen att integrera hållbarhetsfrågor i fysisk planering. Även om fokus 
ligger på energifrågor i bred mening kopplat till fysisk planering i projektet så är det tydligt att 
tillämpade arbetssätt också är användbara  för att skapa kommunal mobilisering också inom 
andra hållbarhetsområden.  
 
Att sätta dialogen mellan aktörerna i centrum för processen och smörja denna med systematisk 
arbetsmetodik, verktyg och injektioner i form av expertkunskap och en vidgad omvärldskontakt 
är ett bättre recept för hållbar utveckling än de ambitiösa ”kokböcker” med tekniska procedurer 
och lösningar som togs fram under 1980-talet. Arbetssättet visar sig ge spridningseffekter inom 
kommunerna och till andra kommuner. Den här formen av ”kapacitetsbyggande” och kompe-
tenshöjning bidrar till att ge de lokala aktörerna tillit till den egna förmågan att lösa och hantera 
problem. Förmågan att hantera planeringens kärnområde ökar: arbetet med den osäkra framti-
den och utvärdera konsekvenser av olika handlingsalternativ ur ett hållbarhetsperspektiv. Inven-
teringar och beskrivningar av befintliga förhållanden är viktiga i planeringen men får inte helt ta 
överhanden om vi ska finna hållbara strukturer och lösningar inför framtiden – helst i ett 2050-
perspektiv.    
 
Det tvärsektoriella arbetssättet bidrar också att uppfylla devisen ”Stadsplanera istället för att 
sektorsplanera” och få energin och alla andra hållbarhetsfrågor med på båten i den spännande 
resan mot framtiden. 
 

Faktaruta 
Energimyndigheten har under senare år initierat flera projekt med syfte att knyta ihop fysisk planering 
och energiplanering. Rapportserien ”Planering för bioenergi” (Rapporterna ET 20-22 från Energimyn-
digheten ) syftar till att vara ett hjälpmedel för att på ett mer effektivt sätt få in frågor kring bioenergi i 
fysisk planering på alla nivåer. Energimyndighetens program ”Uthållig kommun” söker att med energin 
som språngbräda hitta lokala vägar till ett uthålligt samhälle i de fem kommunerna Örnsköldsvik, Solna, 
Vingåker, Ulricehamn och Borås. Arbetet bedrivs i samverkan mellan KTH, Luleå Tekniska Universitet 
och Linköpings universitet. Delprojektet fysisk planering för ett hållbart samhälle har genomförts i en 
första etapp som resulterat i en metod- och verktygslåda  presenterad i rapport ER 2006:19 från Ener-
gimyndigheten. En andra etapp med inriktning på integrerade stads-, energi- och transportanalyser för 
de fem kommunerna kommer att slutföras under 2007. Från och med 2008 kommer arbetet att breddas 
till ytterligare ett sextiotal kommuner. Fem lic-och doktorandprojekt är knutna till delprojektet: Bytes-
punkter i kollektivtrafiken (Katarina Schylberg), Integrerad energi- och stadstypsanalys (Mats Johan 
Lundström), Energisystemets rumsliga legitimitet (Björn Ekelund), Framtidsperspektiv i fysisk planering 
(Agneta Laitila), Kommunikativ planering i uthållig kommunprojektet (Marianne Mannberg) 
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Kapitel 10 
 
 

Planerings- och beslutsprocesser för  

regional utveckling 
 

Göran Cars  
 

 
I den tilltagande internationaliseringens fotspår har regionerna kommit att spela en viktigare roll för samhällsut-
veckling och tillväxt. Mot denna bakgrund har den regionala planeringen och strategier för regional utveckling 
kommit att hamna i fokus. Inte sällan har det dock visat sig att regionerna haft svårt att hantera den nya rollen 
som utvecklingsmotor. Syftet med kapitlet är att analysera och diskutera förutsättningarna för att i regionerna 
kunna utveckla slagkraftiga handlingsstrategier för regional utveckling. 
 

10.1 Bakgrund 
I Sverige, precis som i andra utvecklade länder, har regionernas roll för utveckling och tillväxt 
hamnat i fokus under senare tid. Behovet av en förstärkt regional planering hänger i hög grad 
samman med strukturella förändringar i samhället. Vår ökade rörlighet har inneburit att arbete, 
boende och fritid inte längre behöver ligga i geografisk närhet.  Utvecklingen har därmed inne-
burit en ökad konkurrens mellan städer och regioner. I denna situation får den regionala plane-
ringen en strategiskt viktig roll.  
 
I regeringens proposition 2001/02:24 betonas att en hållbar nationell tillväxt är beroende av väl 
fungerande regioner. Vidare konstateras att effektiv politik förutsätter att den kunskap och den 
initiativkraft som finns på lokal och regional nivå tas till vara. Slutsatsen blir att det är betydelse-
fullt att den regionala nivån ges möjlighet att ”påverka vilka av tillgängliga statliga åtgärder som 
ska prioriteras för att regionala utvecklingsmål ska uppnås.” I propositionen framhålls att politi-
kens anpassning till regionala förhållanden bör ske i samspel mellan lokal, regional och nationell 
nivå. 
 
Mot denna bakgrund skulle man kanske kunna förvänta sig att den regionala planeringen är på 
snabb och stark tillväxt i vårt land och att det i regionerna pågick ett sjudande arbete med att 
utveckla nya och kreativa processer och strategier för regional utveckling. Så är det tyvärr inte. 
Visserligen finns ett intresse och en insikt om den regionala planeringens betydelse, men att 
därifrån ta steget till slagkraftig handling har visat sig lättare sagt än gjort. I en analys av de reg-
ionala utvecklingsprogram som framtagits konstateras att de givits formen av ”en programför-
klaring av vad som skall uppnås, samtidigt som analysen av om hur det skall uppnås lyser med 
sin frånvaro. Den strategiska planeringen hämmas av att ett överflöd av mål kombineras med en 
akut brist på effektiva medel.” (Nilsson 2006).   
 
I denna artikel tar jag utgångspunkt i det metodutvecklingsarbete som NUTEK bedrivit under 
2004-2005 i syfte redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utveck-
lingsprogram (NUTEK 2005).  
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10.2 Det önskvärda och det möjliga 
Den regionala utvecklingen sker inte i ett vakuum. Internationella trender som påverkar i hög 
grad förutsättningarna. I vissa fall är omvärldsförändringarna av en sådan karaktär att de ger 
ramar/restriktioner för regionens utveckling. I andra fall skapar omvärldsutvecklingen möjlig-
heter. En kärnfråga i den regionala utvecklingsplaneringen är hur vi kan förhålla oss till om-
världen och förändringar i denna. Omvärlden utgörs av alla de förhållanden, processer och 
strukturer som utvecklas utanför regionen, och som regionen saknar direkt möjlighet att styra 
eller påverka. Det kan handla om allt ifrån en ny global ekonomi och arbetsfördelning, till tek-
nisk utveckling, värderingsförändringar och lagstiftning på Europanivån.  
 
Den tes jag driver i denna artikel är att vissa förändringar måste accepteras och tas till utgångs-
punkter för den regionala planeringen, vare sig vi gillar dem eller ej. Det kan till exempel gälla 
den globala omfördelningen av sysselsättningen. Att i en svensk region lägga upp en anti-
globaliseringsstrategi för att stoppa utflyttningen av standardiserad industriproduktion till Kina 
skulle framstå som en tämligen meningslös gest, eftersom denna utveckling av produktionsvill-
koren styrs av helt andra krafter än de som kan mobiliseras i en svensk region.  
 
I andra fall skapar dock omvärldsförändringarna möjligheter. Genom analyser och strategiskt 
agerande kan regionen dra nytta av de möjligheter som öppnas i strukturomvandlingens och 
globaliseringens fotspår. Ett exempel på detta skulle kunna vara en region som funderar över 
hur den ökade rörligheten bland turister och högskolestudenter skulle kunna nyttiggöras i den 
egna regionen. Det regionala utvecklingsarbetet skulle här ta sin utgångspunkt i att förstå en 
global trend för att sedan övergå i en analys om villkor och förutsättningar för att kunna attra-
hera dessa grupper genom strategiska satsningar på besöksnäring respektive högskoleutbild-
ning. 
 
Det finns ett mycket stort antal förhållanden i omvärlden som påverkar regioners utveckling. 
Arbetet med omvärldsanalys blir därför ett arbete med att exkludera mindre intressanta förhål-
landen. Utmaningen blir att koncentrera uppmärksamheten på de omvärldsfaktorers som fram-
står som mest relevanta utifrån den aspekt av regionens utveckling som skall analyseras och 
analysen måste alltid ske i ett perspektiv som innebär att relationen mellan det ”önskvärda” och 
det ’möjliga’ görs glasklar (Cars & Nilsson 2005).   
 

10.3 Att organisera regionalt utvecklingsarbete 
Traditionellt har den regionala planeringen haft en svag ställning i Sverige. Det finns flera skäl 
som kan bidra till att förklara detta. Kommunernas starka ställning och ”planmonopolet” är en, 
en annan ligger i en förhållandevis stark nationell styrning av den regionala utvecklingen. Från 
såväl kommunernas som statens sida har funnits och finns intressen i den regionala utveckling-
en som inte alltid med självklarhet sammanfaller med den utveckling som vore dem optimala 
sett ur regionens perspektiv. Om en kraftfull regional planering ska kunna utvecklas i perspektiv 
av att utvecklingsplanering rymmer motsättningar och konflikter. Sett ur den regionala plane-
ringens perspektiv finns tre aktörer vars agerande kommer att få direkta konsekvenser för möj-
ligheterna att realisera en regional utvecklingsstrategi. I vissa fall sammanfaller dessa aktörers 
intressen med de regionala, i andra gäller det motsatta. Sett ur den regionala planeringens per-
spektiv karaktäriseras relationen till dessa aktörer ibland av samförstånd och samarbete, ibland 
av konkurrens eller intressekonflikt. De tre aktörer som på detta sätt påverkar förutsättningarna 
för regional planering är; statmakten, kommunerna och näringslivet. Nedan diskuteras hur relat-
ionen till och samverkan med dessa aktörer kan utvecklas. 
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10.4 Samordning mellan den nationella nivå och den regionala plane-
ringen 
I regeringens proposition om en politik för tillväxt och livskraft (Regeringens proposition 
2001/02:4) understryks att regionalt inflytande och variation är nödvändiga förutsättningar ef-
fektivt utvecklingsarbete. Det betonas att de grundläggande förutsättningarna för hållbar ut-
veckling ska vara likvärdiga i hela landet. ”Det är statens ansvar att bevaka att nationella mål och 
prioriteringar får genomslag på lokal och regional nivå”.  
 
I praktiken är det dock svårt att se var gränsen för det regionala mandatet går. I vissa situatio-
ner är det tveksamt om nationella mål och prioriteringar är optimala ur regionens intressen och 
behov. Ett regionaliserat beslutsfattande skulle mycket väl kunna leda till andra prioriteringar. 
Detta gäller såväl prioriteringar av statliga medel inom en viss myndighets ansvarsområde som 
fördelningen av resurser mellan olika myndigheter. Osäkerheten om ansvarsfördelningen utgör 
en hämsko för regionernas utvecklingsplanering. Erfarenheterna från arbetet med de regionala 
tillväxtavtalen (RTA) finns här i färskt minne. När dessa utvärderades var en slutsats att arbetet 
präglats av målkonflikter mellan regionala förslag och nationella mål (Nordregio & Lednings-
konsulterna 2000). 
 
Erfarenheter från NUTEKs metodutvecklingsarbete med de regionala utvecklingsprogrammen 
bekräftar denna bild. På ett mycket påtagligt sätt möter ambitioner att utveckla den regionala 
planeringen blandad entusiasm hos de nationella myndigheterna. I den regionala utvecklings-
planeringen finns skäl att fundera över vad synbart ointresse kan vara uttryck för. En orsak kan 
vara myndigheten inte vill decentralisera eller överföra beslut om inriktning och prioritering av 
sin verksamhet till regionerna. I en utvärdering av utvecklingsarbetet i Jämtland summeras att 
myndigheternas medverkan i RUP-arbetet så här långt kännetecknats av ”behärskad entusiasm”. 
Bedömningen är också att myndigheterna ställt sina egna problem i fokus, snarare än regionens 
(Cars & Nilsson 2005). Denna problematik kan göras tydlig med en illustration. Arbetsmark-
nadsverket skriver i en delrapport över RUP-arbetet att man känner viss tveksamhet att delta i 
en sådan (RUP, mitt förtydligande) diskussion då ”arbetsmarknadspolitiken är en nationell an-
gelägenhet och frågor om arbetskraftsförsörjning, vilket inkluderar geografisk rörlighet, måste 
ses i ett nationellt perspektiv.” (Nilsson 2005). Att bygga ett regionalt utvecklingsprogram på 
denna grund för samverkan förefaller inte helt oproblematiskt. Med mindre än att man i region-
en gör en analys av nationella myndigheters, uttalade och outtalade, intressen förefaller möjlig-
heterna för den regionala utvecklingsplaneringen som tämligen begränsade. 
 

10.5 Lokal kontra regional planering 
Av tradition har kommunerna i Sverige en stark ställning. Beslutsmandatet över många av de 
för den regionala utvecklingsplaneringen centrala frågorna ligger i kommunerna. Ur ett regi-
onalt utvecklingsperspektiv är kommunernas starka ställning inte oproblematisk. En genom-
tänkt strategi för hur den regionala utvecklingspotentialen optimalt ska kan tas tillvara innebär 
inte med självklarhet en positiv utveckling av hela länet och i alla kommuner. Exempelvis skulle 
en regional utvecklingsstrategi kunna innebära oproportionerligt kraftfulla satsningar på resi-
densstaden om denna bedöms kunna fylla rollen som en tillväxtmotor för regionen. En sådan 
strategi skulle kunna innebära positiva ekonomiska spridningseffekter i närmast om-
kringliggande kommuner. För andra kommuner i länet skulle dock de direkta effekterna av 
satsningen bli marginella eller helt utebli. 
 
I praktiskt taget samtliga län finns orter och kommuner med en långvarigt vikande trend vad 
gäller ekonomi, sysselsättning och befolkning. Parallellt finns ofta både större och mindre orter 
och kommuner som redovisar en positiv utvecklingstrend och där man för framtiden kan se en 
tillväxtpotential om ”rätt saker” görs. 
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Här hamnar den regionala utvecklingsplaneringen i ett dilemma. Hur ska utvecklingsresurserna 
prioriteras? Dilemmat har illustrerats med hjälp av Jämtlands län (Cars & Nilsson). I Åre har 
under senare tid gjorts stora privata investeringar. Satsningarna på besöksnäringen har gett god 
avkastning och det finns en tydlig tillväxtpotential, förutsatt att offentliga investeringar kommer 
till stånd inom infrastruktur- och servicesektorn samt inom verksamheter som kan bidra till att 
komplettera eller förstärka den befintliga ekonomin. I Strömsund är förutsättningarna radikalt 
annorlunda. Kommunen har under lång tid tappat sysselsättning och befolkningen krymper 
snabbt. Något tecken på ett föreliggande trendbrott kan inte skymtas. Dessa två bilder ställer 
frågan om val av regional strategi på sin spets. Schematiskt kan tre strategier väljas: 
 

1. ”Tillväxtstrategin” I denna fokuseras och prioriteras resurser till Åre. Motiven är att ta 
tillvara ”spontan” tillväxtkraft. En prioritering av kommunen skulle med stor sannolik-
het kunna ge betydligt bättre utväxling jämfört med motsvarande investering på andra 
orter, inte minst beroende på att offentliga medel kan matchas med privata investering-
ar. 

 
2. ”Till den som bäst behöver” Denna strategi bygger på principen att regionala utveck-

lingsresurser ska lokaliseras till den kommun som är i störst behov av utvecklingsstöd, 
dvs. i exemplet Strömsund. Kommunen blöder och det behövs betydligt mer än kosme-
tiska åtgärder för att åstadkomma ett trendbrott. Endast genom att fokusera och priori-
tera resurser finns hopp om en vändning av utvecklingen. Strategin är riskfylld – det är 
inte självklart att nya resurser, även om dessa är omfattande, är tillräckliga för att vända 
utvecklingen. Strategin är också svår eftersom den måste kopplas till en utvecklingsidé 
och nya satsningar som först i efterhand kommer att visa huruvida de var hållbara eller 
ej.  

 
3. ”Rättvisestrategin” Denna innebär att tillgängliga utvecklingsresurser fördelas jämnt mellan 

kommunerna efter principen ’lika till alla’. Denna strategi har sannolikt en fördel i att 
den är relativt lätt att uppnå politisk konsensus kring. Nackdelen är att den med största 
sannolikhet är ineffektiv om målet är att optimalt stimulera regional ut-veckling. 

 
Valet av strategi är naturligtvis ytterst ett politiskt beslut. Av de schematiskt skisserade strategi-
valen ovan torde dock stå utom allt tvivel att detta politiska val är långt ifrån lätta att göra. Att 
nå konsensus kring en genomtänkt och framåtsyftande strategi för regional utveckling kräver ett 
starkt politiskt ledarskap.  
 

10.6 Samverkan med näringslivet – Partnerskap för regional utveckling 
I proposition om en politik för tillväxt och livskraft (Regeringens proposition 2001/02:4) fram-
hålls att partnerskapet som arbetsform skapar goda förutsättningar för utvecklingsarbete. Nä-
ringslivets medverkan i det regionala utvecklingsarbetet betonas som nödvändig. I proposi-
tionen framhålls vidare att partnerskapets huvudsakliga roll bör vara att fungera som en arena 
för samråd. Vidare understryks att partnerskapet inte ska bryta de ansvarskedjor mellan beslut 
och folkvalda församlingar om utgör grund för demokratiska processer. I partnerskapet ska 
enligt propositionen ingå företrädare för den privata, offentliga och ideella sektorn. 
 
Erfarenheterna av partnerskapen är blandade. Här finns rapporter om partnerskapet som ett väl 
fungerande forum för informationsutbyte och diskussioner om utvecklingsmöjligheter. Samti-
digt rapporteras problem som rör deltagande, representativitet och beslutförhet (Ehn 2001).  
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En grundtanke bakom partnerskapet rör den privata sektorns medverkan. Genomgående rap-
porteras dock en svag medverkan från privata aktörer. Förklaringen till detta ljumma intresse 
ligger inte i att näringslivet är ointresserat av frågor som rör regional utveckling. Snarare är pro-
blemet att man från den privata sidan inte uppfattar partnerskapet som ett ändamålsenligt fo-
rum för att behandla frågor om företagande och ekonomisk utveckling (Ehn 2001, Cars & Nils-
son 2005). I NUTEKs metodutvecklingsarbete med anledning av de regionala utveck-
lingsprogrammen (RUP) framhöll näringslivsrepresentanter uppfattningen att de offentliga ak-
törerna har ’tagit över’ och att formerna för samverkan utvecklats för att passa den offentliga 
sektorn. Samtidigt gjordes bedömningen att frågor som är centrala för den privata sektorn mar-
ginaliserats (Cars & Nilsson 2005). Förvisso upplevs frågor om deltagande från den ideella sek-
torn och könssammansättningen i partnerskapet som viktiga, men dessa kan inte ges ett sådant 
utrymme att de placerar frågor rörande ekonomisk utveckling i bakgrunden. Till näringslivets 
tvehågsenhet bidrar även att partnerskapet upplevs som tandlöst. Snarare än beslutförhet och 
handling kännetecknas partnerskapet av diskussioner som inte leder till beslut och handling 
(Ehn 2001).  
 
Det faktum att näringslivet ofta inte ser partnerskapet som ett relevant forum för överlägg-
ningar om ekonomisk utveckling innebär att man istället söker andra fora för samverkan med 
de offentliga aktörerna. Detta bör föranleda eftertanke. Ambitionerna bakom partnerskapet var 
att skapa ett forum – öppet för olika samhällsintressen – i vilket bland annat frågor om ekono-
misk utveckling behandlas. Om näringslivet upplever att partnerskapet utvecklats till ett ”prat-
forum” kommer andra fora för att diskutera näringslivsutveckling att väljas, och det är natur-
ligtvis långt ifrån självklart att dessa fyller de demokratiska kvaliteter som var en av ut-
gångspunkterna  när partnerskapspolitiken introducerades. Här blir ett vägval tydligt. Antingen 
accepterar vi att frågor om näringslivsutveckling hanteras i andra fora än partnerskapet eller 
också måste göras en analys av vad som krävs för att partnerskapet ska bedömas som ett ända-
målsenligt forum för att behandla frågor om regional utveckling. För den händelse ambitionen 
är att utveckla partnerskapet finns anledning att överväga följande frågor. Vilket är partnerskap-
ets syfte och mandat? Ett kraftfullt partnerskap förutsätter att syfte och ambition går betydligt 
längre än till att bara utbyta information och att i allmänna termer diskutera ut-
vecklingsmöjligheter. Samtidigt är det självklart att partnerskapet aldrig vara ett beslutsforum 
för regional utveckling. En sådan lösning är oförenlig med demokratiska principer eftersom den 
skulle åsidosätta politiskt valda beslutsförsamlingar. Inte heller är partnerskap med ”be-
slutsmakt” alltid förenligt med de intressen som finns hos aktörer från den privata eller ideella 
sektorn, eftersom planer och strategier som förhandlats fram i partnerskapet ofta måste för-
ankras i den egna organisationen.   
 
Mellan dessa två extremer, partnerskapet som forum för utbyte av information och partner-
skapet som beslutsforum finns mellanlägen som är värda att övervägas. Dessa kännetecknas av 
att partnerskapet ges rollen av ”beslutsförberedare”. Informationsutbyte och samtal om ut-
vecklingsmöjligheter är här, snarare än målet, en utgångspunkt för samarbetet. Partnerskapets 
huvuduppgift blir att initiera förhandlingar mellan de deltagande parterna om vilka utveck-
lingssatsningar som ska prioriteras och vilka resurser olika aktörer ska bidra med för att reali-
sera genomförandet. Den typ av villkorade överenskommelser som blir resultatet av ett sådant 
förhandlingsarbete i partnerskapet måste sedan godkännas av respektive organisationer som 
aktörerna i partnerskapet representerar (politiska beslutsförsamlingar samt ideella och privata 
organisationer). 
 

10.7 Nya arenor och former för samverkan 
Slutsatsen från hittillsvarande svenska erfarenhet av regional utvecklingsplanering är inte upplyf-
tande. Trots insikten om den ökande betydelsen av regionala utvecklingsstrategier har det visat 
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sig svårt att omsätta dessa i samordnade och kraftfulla program. Problemets kärna ligger i de 
förhållanden som diskuterats ovan. Det finns ingen enskild aktör som har kraft och resurser att 
på egen hand utveckla och implementera en kraftfull regional utvecklingsstrategi. Tvärtom kän-
netecknas situationen av ett de regionala utvecklingsfrågorna av ett stort antal aktörer som har 
skiftande intressen, och att de samtidigt är ömsesidigt beroende av varandra. Detta motiverar ett 
om- och nytänkande och en radikal omvärdering av hur samverkan hittills bedrivits och organi-
serats. 
 
Slutsatsen är att en sådan omprövning måste avse såväl arenor som former för samverkan. Vi 
har våldfört oss på begreppet ”partnerskap”. Snarare än ett forum för handling har det ofta 
fungerat som ett en diskussionsklubb som inte mer än i den yttersta marginalen förmått på-
verka den regionala utvecklingen. Detta har inneburit stor frustration hos många – liksom en 
omfattande kritik mot partnerskapen. Kraven på ett nya fora för regional utvecklingsplanering 
hörs allt oftare i samhällsdebatten. Jag har svårt att känna sympati för dessa krav på ”något 
nytt”, jag tror att en framkomligare väg är att återerövra begreppet ”partnerskap” och att ge 
detta den innebörd och kraft som tidigare tillskrivits det. 
 
 ”A process through which local political institutions implement their program-
 mes in concert with civil society actors” (Pierre 1998) 
 
Ett återerövrande av begreppet partnerskap i denna riktning förutsätter att roller och mandat 
hos deltagarna i partnerskapet görs tydliga. Den oklarhet som idag ofta finns om partnerska-
pets mål och syfte och därmed den egna rollen är oförenligt med effektivitet och kraftfullhet. 
Initialt måste varje medverkande aktör ha ett tydligt mandat från den egna organisationen. 
Detta förutsätter i sin tur att respektive organisation diskuterat och prioriterat vad man vill få ut 
av den regionala utvecklingsplaneringen. Vilka är de problem som ska hanteras, vilka är de åt-
gärder som bör prioriteras och hur ska målkonflikter hanteras? Först i och med att dessa frågor 
behandlats internt inom respektive organisation kan överläggningar i partnerskapet ha förut-
sättningar att bli meningsfulla i bemärkelsen att de kan läggas till grund för reella förhandlingar 
om villkor och resurser för att förverkliga olika handlingsalternativ. Det finns i sammanhanget 
också anledning att fundera över partnerskapets sammansättning. En iakttagelse från hittillsva-
rande partnerskap är att många deltagare, utöver att de är oklara över sin egen roll och sitt eget 
mandat, snarare ser sig som bevakare av revir och egna intressen, än som representanter som 
aktivt ska bidra till regional utveckling. Partnerskapet har utomordentligt små förutsättningar att 
bli framgångsrikt om inte en sådan mental attityd förändras. Den grund som legitimerar delta-
gandet i partnerskapet är att medverkande part tydligt kan deklarera både vad hans/hennes or-
ganisation vill få ut av samarbetet, och vilka resurser de kan ställa till förfogande för att dessa 
mål ska uppnås. Partnerskapet är ett instrument inte för att bevaka, utan för att förändra. 
 
En sådan utveckling av partnerskapet föranleder också en omprövning av den politiska rollen. 
Rollen som lokal företrädare skiljer sig i väsentliga avseenden från rollen regional företrädare. 
Många av de förtroendemän som nu har att företräda regionen har fått detta förtroende baserat 
på kommunala meriter. I kommunen har i många frågor beslutsmandatet varit betydligt star-
kare jämfört med vad det är i en regional kontext. I många av de för regionen avgörande frå-
gorna finns ingen möjlighet att ’politiskt styra’ utvecklingen, snarare är förhållandet det att ut-
vecklingen kommer att blir resultatet av ett samspel mellan olika aktörer som sammantagna har 
kraften att forma framtid. Därav följer att olika aktörer blir ömsesidigt beroende av varandra för 
att kunna realisera sina ambitioner. Den politiska rollen förändras, i stället för styrande, blir man 
medspelare. Utmaningen blir att i samverkan med andra aktörer identifiera möjligheter och att 
sedan genom aktiv politik bidra med åtgärder som understödjer denna förändring.  
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Kapitel 11 
 
 

Summerande slutsatser – regional       utvec-
kling i globaliseringens fotspår  

 
Göran Cars & Carl-Johan Engström 

 
 
I detta avslutande kapitel summerar och diskuterar vi de resultat som presenterats i boken. Vi tar utgångspunkt 
i de strukturella förändringar som skett i samhället och för ett resonemang om hur dessa påverkat förutsättning-
ar för regional utveckling och regional planering. En slutsats är att den regionala nivån kommit att spela en allt 
viktigare roll i samhällsutvecklingen. Regioner som agerar strategiskt och skickligt har goda förutsättningar att 
stärka sin attraktivitet i en accelererande omvärldskonkurrens.  
 
Regionförstoring är idag en realitet. Ofta diskuteras företeelsen med mer hjärta än hjärna. Vi menar att positiva 
och negativa effekter snarare än ”ofrånkomlig konsekvenser” är resultatet av överväganden och beslut som direkt 
eller indirekt styr regionens utveckling. En kraftfull strategi för regional utveckling måste bejaka alla de tre 
hörnstenarna för en hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. Utmaningarna ligger 
ytterst i att utveckla vår kunskap och analysförmåga för att förstå och därmed kunna påverka de mekanismer 
som styr den regionala utvecklingen samt att utveckla former den samverkan som är nödvändig för att påverka 
utvecklingen i önskvärd riktning.   
 

11.1 I globaliseringens fotspår 
I varje tid har vi en benägenhet att säga att ”vi står inför något  nytt – det är annorlunda nu”, 
och naturligtvis är det rätt. Varje tid har sina unika förutsättningar och ställer krav på politik och 
planering som möter upp mot de förändringar som sker i samhället. I efterkrigstidens Sverige är 
detta samspel mellan samhällsutveckling, politik och planering tydligt. Den snabba industriella 
tillväxten efter kriget möttes med en kraftfull politik i syfte att skapa förutsättningar för tillväxt 
och välfärdsutveckling. 1950- och 1960-talets snabba urbanisering och omställning av näringsli-
vet skedde parallellt med ett omfattande byggande för att få bort bostadsbristen och höja stan-
darden i bostadsbeståndet. Den ekonomiska utvecklingen möjliggjorde också utvecklandet av 
den svenska välfärdsmodellen. Politik och planering var tydligt samstämda och fokuserade för 
att möjliggöra såväl ekonomisk som social utveckling. 
 
Vad som bekymrar oss som skrivit denna bok är att den insikt som under lång tid funnits – att 
omvärldsutveckling och strukturella samhällsförändring måste mötas med politik och strategiskt 
utvecklad samhällsplanering – i hög grad gått förlorad. Detta är olyckligt och kommer om inget 
görs att leda till ekonomiska, sociala och ekologiska problem som hotar vår välfärd.  
 
Den utveckling vi sett i vår omvärld under de senaste decennierna har påtagligt förändrat förut-
sättningarna för vårt svenska samhälle, och det finns inget som tyder på att förändringstakten 
kommer att mattas framöver – tvärtom. Att i denna situation sitta med armarna i kors och hop-
pas att allt ska lösa sig, eller är att tro att traditionella förhållningssätt (vare sig det gäller politik 
eller planering) fortfarande är ändamålsenliga är att lura sig själv. Vi lever i en ”ny värld” och för 
att framgångsrikt kunna utvecklas i denna måste vi radikalt våga ompröva de sätt på vilka vi 
traditionellt betraktat och förhållit oss till omvärlden.  
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På den globala nivån kan vi se hur den ökade rörligheten av varor, tjänster och personer påver-
kat ekonomi och sysselsättning samt kulturella och sociala mönster. I en takt som vi knappast 
trodde var möjlig har vi fått se hur det svenska industrisamhället monterats ned och ersatts med 
en sysselsättning baserad på tjänster, information, högteknologi och service. Parallellt har vårt 
land förändrats, från att ha varit en tämligen isolerad och homogen enklav på norra halvklotet 
har Sverige blivit en globaliserad boplats i ständigt samspel med omvärlden, i form av person- 
och varuutbyten, kultur, nyheter och kunskap.   
 
Den tid då Sverige var ett land där nyhetsutbud, kultur och livsmönster präglades av nationella 
aktörer är svunnen. Gårdagens svensk vars världsbild formades av TV 1, lokal kultur, före-
ningsengagemang och lokaltidningen har ersatts av en person som vars uppfattningar och vär-
deringar formas av en mångfald av medier, kulturer och trender som i väsentlig grad är internat-
ionella. Men samhällsförändringarna tar sig också uttryck i en ökad individuell rörlighet. Från att 
i hög grad ha varit knutna till en specifik plats för boende och arbete har vi successivt blivit allt 
rörligare. Idag kännetecknas mångas liv av att man bor på en ort, jobbar på en annan och för-
lägger sin fritid till ytterligare andra. Denna utveckling har möjliggjorts genom en kraftfull ut-
veckling av kommunikationssystemen, i form av ny teknik och ny infrastruktur. Det tidigare lite 
abstrakta begreppet regionförstoring har blivit en realitet. Antalet arbetsmarknadsregioner har 
minskat i antal i takt med att de blivit allt större. Allt fler människor kan pendla inom ett allt 
större område som rymmer såväl de arbetsmöjligheter man söker som det boende man finner 
önskvärt.  
 
Denna utveckling har fått påtagliga konsekvenser för att realisera målet om ett ”hållbart sam-
hällsbyggande”. Dessa konsekvenser kan summeras i fyra frågor som behandlats i denna bok 
och som också utgör stommen i detta summerande kapitel .  
 

 Vilka är drivkrafterna bakom strukturomvandlingen och på vilket sätt kan dessa påver-
kas för att skapa förutsättningar för en gynnsam regional utveckling? 
 

 Regionförstoringen är ett faktum, men hur tar den sig uttryck, och inte minst vilken roll 
spelar olika städer/orter som ingår i en gemensam arbetsmarknadsregion och hur ser 
samspelet mellan dessa ut? 
 

 Förutsättningarna för hållbart samhällsbyggande påverkas drastiskt av de strukturella 
förändringar som skett och sker i samhället. Att de ekonomiska villkoren för produkt-
ion och sysselsättning förändrats är påtagligt, men samhällsutvecklingen har också inne-
burit stora förändringar av de sociala och miljömässiga villkoren. Här finns inga entydigt 
positiva eller negativa konsekvenser, utan snarare ett mönster som innebär såväl möjlig-
heter som problem. En kärnfråga är hur den regionala utvecklingsplaneringen kan ut-
vecklas för att förstärka positiva effekter, samtidigt som de negativa undviks eller mini-
meras? 
 

 Slutligen aktualiseras processfrågorna, det vill säga hur en region kan formulera strate-
gier för planering och genomförande av satsningar som är nödvändiga för att åstad-
komma en utveckling som medger att regionens attraktivitet och konkurrenskraft stärks. 
Frågan är hur ändamålsenliga former för planering, samverkan och genomförande av 
utvecklingssatsningar kan utvecklas? 
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11.2 Samhällsförändringar och strukturomvandling kräver nytänkande 
I fotspåren av den tilltagande globaliseringen har det svenska näringslivet genomgått stora för-
ändringar. Under de senaste årtiondena har vi upplevt en trend som inneburit att det totala an-
talet arbetsplatser minskat och att arbetslösheten ökat. Under den senaste tiden har denna trend 
brutits; antalet arbetstillfällen har ökat och arbetslösheten har minskat. I vilken utsträckning 
denna utveckling beror på en gynnsam ekonomisk kultur står under debatt. Men utan tvekan 
kan trendbrottet till del förklaras av en ny politik. Utan att på något som helst sätt värdera den 
förda politiken och huruvida vinster på sysselsättningssidan är värda de uppoffringar som 
krävts, konstaterar vi att samhällets möjligheter att påverka arbetsmarknadens funktionssätt på 
intet sätt gått förlorade. Vi är inte hjälplösa offer för en av globaliseringen ödesbestämd framtid. 
Den poäng vi vill lyfta fram är att framtiden i mycket hög grad kan påverkas och styras i önsk-
värd riktning, förutsatt att vi dels förstår de mekanismer och krafter som ligger bakom de struk-
turella förändringar vi kan iaktta, dels har den analytiska förmågan att utveckla politik och pla-
nering som på ett effektivt sätt möter denna verklighet. 
 
De senaste decenniernas utveckling av arbetsmarknaden har två distinkta kännetecken. För det 
första har sammansättningen av arbeten förändrats radikalt. Inom den traditionella tillverkande 
industrisektorn har jobben minskat snabbt, samtidigt som en parallell tillväxt skett inom bland 
annat service- och tjänstesektorerna. Det andra kännetecknet är att det skett en kraftig geogra-
fisk omflyttning av sysselsättningen. Vissa regioner utmärks av en mycket stark tillväxt andra av 
stagnation och kräftgång.  
 
Strategierna för att möte denna utveckling kan, åtminstone i teorin, vara flera. Ett handlingsal-
ternativ skulle kunna vara att motsätta sig utvecklingen och att ”slå vakt om det vi har”, det vill 
säga en strategi för att motverka utflyttning av arbetstillfällen och att försöka vidmakthålla vår 
tidigare slagkraft inom bland annat tillverkningsindustrin. Medlen för att genomföra denna stra-
tegi skulle dock vara smärtsamma. Vid sidan av ständig rationalisering och effektivisering skulle 
vi bli tvungna till drastiska lönesänkningar för att kunna konkurrera med ”låglöneländer” så 
som exempelvis Kina och Indien. Snarare än att välja denna väg har politiken idag ett annat 
fokus.  
 
Vägen att möta framtiden ligger i att utveckla kunskapsinnehållet i produktionen, inte minst då 
inom tjänsteproduktionen. En sådan utveckling av sysselsättningen förutsätter dock en ökad 
yrkesmässig specialisering och en koncentration av kompletterade kompetenser inom geografisk 
närhet. Detta i sin tur får direkta konsekvenser för olika orters utvecklingsmöjligheter. Orter 
som ligger i regioner där man inom rimligt pendlingsavstånd har tillgång till en rik och speciali-
serad arbetsmarknad får stora fördelar jämfört med orter som saknar denna tillgänglighet. I en 
specialiserad ekonomi blir storleken på den lokala arbetsmarknaden en viktig konkurrensfaktor. 
Men denna tillgänglighet är inte i sig inte en garanti för utveckling och tillväxt. Våra förbättrade 
möjligheter till resande har också inneburit att vi ställer allt större krav på den ort vi väljer att 
bosätta oss på. Kvaliteter i form av bostadsmarknad, service, kultur och ortens image spelar 
viktiga roller för vårt val av bosättningsort. De ”mjuka” kvaliteternas betydelse för vårt val av 
bosättningsort belyses väl i vår empiriska studie av ett antal orter i Södermanlands län. I denna 
kan vi se att orter med snarlik storlek och likvärdiga kommunikationsmöjligheter utvecklas på 
helt skilda sätt; snabb tillväxt kontra stagnation. Vår slutsats är att dessa skillnader i väsentlig 
grad direkt kan relateras till ”mjuka värden” i form av upplevd livskvaliteten på orterna. 
 
Dessa förändrade villkor för utveckling av sysselsättning får oss att dra två slutsatser. Strategier 
för regional utveckling måste i detta avseende ha två parallella fokus: att förstärka tillgänglighet-
en och att förstärka kvaliteter som förknippas med attraktivitet livsvärden.  
 



   

110

Vad gäller tillgänglighet har Sverige i förhållande till flertalet andra länder i Europa ett dåligt 
utgångsläge. Vi är ett glest befolkat land och våra storstäder är med europeiska mått mätt små. 
Förutsättningarna att tillskapa arbetsmarknadsregioner som är tillräckligt stora för att möjliggöra 
specialisering och klusterbildning är relativt sett mycket sämre. Sättet att kompensera för detta 
handikapp ligger i att förstärka den fysiska tillgängligheten med hjälp av en väl utbyggd infra-
struktur. Tyvärr har dock denna insikt ingen parallellitet i praktisk planering och samhällsbyg-
gande. Sverige uppvisar vid en jämförelse med andra utvecklade länder mycket låga siffror för 
investeringar i infrastruktur. Sverige låg 2006 sist i OECD:s ranking av länder vad gäller investe-
ringarnas andel av BNP (Engström, Oscarsson 2006). Den mörka bilden förstärks ytterligare 
när dessa investeringar studeras över tid. Sedan mitten av 1990-talet har infrastrukturinveste-
ringarnas andel av BNP utvecklats i en nästan obrutet neråtgående trend. En slutsats från denna 
bok är att arbetsmarknadens tilltagande specialisering inneburit att frågor om tillgänglighet blir 
allt viktigare. Det finns därför mycket starka skäl för att ge en väsentligt högre prioritet åt infra-
strukturinvesteringar än vad som är fallet idag.  
 
Men aldrig så god tillgänglighet, goda kommunikationsmöjligheter och tidsmässig närhet till 
olika målpunkter leder inte med självkarhet till attraktivitet och en postiv utveckling. Slutsatser-
na från våra empiriska studier i Södermanland och Uppland visar med tydlighet att tillgänglig-
heten till en storstad och en varierad arbetsmarknad är ett grundvillkor för utveckling, men att 
framgång också förutsätter att orten/regionen har ”mjuka kvaliteter” som motsvarar nuvarande 
och potentiella invånares anspråk på en god livsmiljö. Samtida forskning har pekar entydigt på 
att kvaliteter såsom kultur, kulturmiljö, upplevelser och fritidsutbud blir allt viktigare för skapa 
en positiv image och attraktivitet, som innebär att orten/regionen kan hävda sig i konkurrensen 
med andra städer/regioner.  
 
Ett exempel på hur våra värderingar förändrats kan hämtas från en på institutionen nyligen ge-
nomförd studie av vilka motiv inflyttarna hade för sitt val av bosättningsort och hur dessas mo-
tiv förändrats över tid. Studien bekräftar iakttagelser från annan internationell forskning. Våra 
lokaliseringsmönster har förändrats. Idag är det faktorer såsom kultur, stadsmiljö och livskvali-
tet som i hög grad styr våra flyttningsmönstren. 
 
Denna förändring har sin tur också medfört en parallell förändring i företagens lokaliserings-
mönster. De allra flesta av dagens framväxande företag är rotlösa i bemärkelsen att de inte är 
bundna till en viss plats som kan erbjuda naturförutsättningar, råvaror eller infrastruktur som 
gör den unik eller överlägsen som lokaliseringsort. Parallellt med denna ökade geografiska rör-
lighet uppvisar företag inom modern teknologi-, informations- och tjänsteproduktion också en 
annan karaktäristisk skillnad i jämförelse med traditionellt näringsliv. Det fasta kapitalets storlek 
är generellt sett avsevärt lägre, och i många fall marginell. För detta ”nya” näringsliv är det istäl-
let för det fasta kapitalet humankapitalet (arbetskraftens kvalifikation och kompetens) som är 
den viktigaste tillgången. Det handlar om att attrahera ”rätt” personer som kan bidra till att för-
verkliga företagets affärsplan och utvecklingsstrategi. Humankapitalets betydelse är av avgö-
rande betydelse för företagets framgång. Av detta skäl blir också investeringar humankapitalet 
viktiga för företaget. Det handlar om att attrahera, utveckla och behålla anställda. I viss mån kan 
det enskilda företaget själv svara för sådana investeringar. Anställda som får goda och utveck-
lande arbetsvillkor ser naturligtvis detta som viktiga argument för att ta eller för att stanna på en 
arbetsplats. Men, som våra empiriska studier indikerar, är detta inte nog. Arbetsvillor och ar-
betsförutsättningar i övrigt, hur goda dessa än är, räcker ofta inte för att attrahera och behålla 
anställda som har valmöjligheter. Ur individens perspektiv spelar också stadens kvaliteter som 
livsmiljö en viktig roll.  
 
Ur företagets perspektiv får denna verklighet viktiga konsekvenser. Det faktum att humankapi-
talet är företagets viktigaste tillgång kopplat till insikten att den anställde fäster stor vikt vid 
livsmiljöfrågor innebär att företagets lokaliseringsval får en helt annan dimension än tidigare. 
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Det handlar inte länge om att hitta den plats som är optimal för att producera så effektivt som 
möjligt. Snarare handlar det om att välja en lokaliseringsort som är att attraktiv för den typ av 
anställda som företaget söker.  
 
Av detta följer två slutsatser. För det första kan vi konstatera att parallellt med att individerna 
förändrat sina värderingar och preferenser vad gäller val av bosättningsort har företagen gjort 
detsamma vad gäller lokaliseringsort. Den tid då människor flyttade till jobben har ersatts av en 
tid då företagen flyttar till den arbetskraft man söker. För det andra är konsekvensen att stads-
miljöns kvaliteter blir än viktigare än tidigare.  
 

11.3 Regionförstoring 
Regionförstoring har från att vara ett teoretiskt begrepp blivit modeord och politisk formel för 
tillväxt. Låt oss därför i denna summering understryka två saker. (1) Regionförstoring är framö-
ver kopplad till storstadsområden och de delar av landet där urbana nätverk kan utvecklas. (2) 
Regionförstoringen är inte långsiktigt hållbar om inte avgörande förändringar kan ske i 
resmönster och offentlig service – inte minst genom strukturella förändringar.  
 
Mats Johansson visar i kapitel 2 att regionförstoringen är en effekt av den ekonomiska tillväxten 
och att tillväxten samtidigt förstärks av regionförstoringen. Förloppet är en kumulativ process 
som är självförstärkande. Sambandet är att den ekonomiska tillväxten ger möjligheter till ökad 
pendling och därmed kommer regionförstoringen att tillta. Genom att de lokala arbetsmark-
naderna då blir större och bättre fungerande – ger bättre ”matchningen” på arbetsmarknaden – 
bidrar regionförstoringen till att produktionsfaktorn arbete att utnyttjas mera effektivt. Produk-
tiviteten och konkurrensförmågan ökar. Fler får högre betalda arbeten. Resultatet blir ökad reg-
ional och nationell ekonomisk tillväxt. Detta trots att tillväxten främst sker i de täta regionerna, 
där en utökade pendling är praktiskt genomförbar. En pendling som förutsätter att nya kärnor 
kan integreras i den lokala arbetsmarknaden – vi får så kallade urbana nätverk med pendling i 
båda riktningarna. Genom urbana nätverk skapas större kritiska massor och horisontella syner-
gier. Det innebär möjligheter till ytterligare specialisering av arbetskraften vilket i sin tur stärker 
regionens komparativa fördelar. Regionen uppnår högre välfärd och ett mer diversifierat sam-
hällsliv vilket även ökar dess konkurrenskraft. Detta är en central ingrediens i EU:s Lissa-
bonstrategi som Sverige varit en tydlig tillskyndare till. Vi ser här hur företeelsen regionförsto-
ring blir ett europeiskt och nationellt politiskt mål.   
 
Det finns alltså klara tecken på att stora, täta och väl diversifierade regioner har försteg. De är 
uppenbart starka som innovativa miljöer och nya för konkurrenskraften viktiga specialiseringar 
kan utvecklas. I ett nationellt perspektiv kompenserar denna tillväxt den kontinuerligt pågående 
utslagningen/omlokaliseringen av rutiniserad produktion. Antalet regioner som på ett trovärdigt 
sätt kan klara av de nya utmaningarna är emellertid få. Problemet som inte tydligt adresseras i 
den nationella politiken är att det kräver att de stora och välutrustade regionerna fortsätter att 
växa snabbt, både ekonomiskt och sysselsättningsmässigt.  
 
Som Caroline Björk visar i kapitel 3 är regionförstoringen också en följd av ändrade värderingar 
och livsmönster. Tidigare flyttmönstret med ett tydligt samband mellan flytt och byte av arbete 
ersätts av mönster där direkt arbetsmarknadsrelaterade flyttningar blir mindre vanliga. Av detta 
följer dock inte att arbetets roll i utvecklingen av bosättningsmönstret har försvagats. Trots att 
flyttare inte alltid uppger arbetsmarknadsskäl som orsak till flytten indikerar det faktiska rörel-
semönstret att arbetsmarknaden fortfarande starkt påverkar flyttningsmönstren. Det är därför 
rimligt att anta att de flyttande vid valet av bostadsort valt mellan platser med god tillgänglighet 
till arbetsplatser, men att valet därefter har fått bestämmas av andra faktorer, såsom attraktivitet, 
levnadsomkostnader, närhet till släkt och vänner etc. STOUT-studien tyder på att den lokala 
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arbetsmarknadens storlek spelar stor roll för valet av bosättningsplats eftersom den ger störst 
livsmöjligheter. När boplats väl valts nås aktuell arbetsplats/studieort, fritidssysslor med mera 
genom pendling – allt längre sträckor.  
 
Regionförstoringen är därmed en följd dels av arbetsmarknadens förändrade villkor i en alltmer 
internationellt konkurrensutsatt ekonomi, dels värderingsförändringar hos moderna och välut-
bildade hushåll. Den bidrar till ekonomisk tillväxt och har upphöjts till politiskt mål. Dock 
kopplas inte det politiska målet ännu till åtgärder som upphäver, reducerar eller kompenserar 
för de negativa konsekvenserna av företeelsen. Vi ska återkomma till detta längre fram i reso-
nemanget. Men låt oss först summera iakttagelser om förändringar inom de sålunda arealmäss-
igt, befolkningsmässig och ekonomiskt växande regionerna.  

11.4 Städernas roll 
Regionförstoringens uttryck i form av geografiskt växande funktionella regioner har en direkt 
motsvarighet i en samtidigt pågående urban koncentration. Som visas i Carl-Johan Engströms 
avsnitt om stadsomvandling är den ena sidan av myntet allt större pendlingsregioner medan den 
andra sidan är koncentration av boende men också kvalificerade och högspecialiserade verk-
samheter till de större städernas inre delar. Befolkningsökningen mellan 1985 och 2005 i stads-
kärnan i undersökta regionala tillväxtcentra är mellan 70 och 170 procent. Viktigt att notera är 
vidare att andelen barnfamiljer växer till skillnad mot tidigare, då barnfamiljer flyttade ut ur sta-
den eller mot dess periferi. Den viktigaste förklaringen till detta står att söka just i regionförsto-
ringen där en bosättning i stadskärnan i en stad öppnar flest alternativ för det enskilda hushållet 
att nå arbetsmarknad, studiemöjligheter och fritidsaktiviteter i hela det urbana nätverk i vilken 
den enskilda staden är en del. Men stadsomvandlingen stannar inte vid en återbefolkning av 
centrala delar. En tydlig indikator på utvecklingen mot en service- och kunskapsekonomi är 
tillväxten av företag inom företagstjänste- och det personliga tjänsteområdet. Dessa företag 
söker sig också mot centrala delar av städerna där de dels har nära till sina kunder, dels kan 
samverka med andra företag för att skapa nya konkurrenskraftiga produkter eller tjänster. De 
representerar också den växande andelen småföretag som Sverige enligt många studier har för 
få av. Många av dessa företag är mycket specialiserade med högutbildade medarbetare, andra 
tillhandahåller basala låglöneorienterade tjänster. Båda dessa segment är emellertid beroende av 
en tillräckligt stor marknad, vilken bara återfinns i storstäder och i centrala delar av städer i ur-
bana nätverk. Den motsatta utvecklingen är lika tydlig, tjänste- och serviceverksamheter utanför 
större tätorter minskar – om de inte är belägna i större externa köpcentra … Den kanske inte 
mest efterfrågade sanningen är med andra ord att hög sysselsättning för alla befolkningsgrupper 
i framtiden är svår att uppnå utanför de stora regionerna.  
 
Sett i ett långsiktigt tidsperspektiv kan utvecklingen beskrivas i nedanstående matris figur 11.1. 
Den illustrerar sambandet mellan stadsutveckling och regionförstoring (nedersta röda raden). 
De fyra redovisade epokerna i figuren är: medeltid fram till 1800-talets industrialisering, indust-
rialisering fram till modern välfärdsstat, välfärdsepoken fram till postindustrialismen, kunskaps-
samhället 
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Sambandet mellan ekonomi, nåbarhet och
stadsuttryck under olika historiska epoker

 
 
Figur 11.1 Sambandet mellan ekonomi, nåbarhet och stadsuttryck under olika epoker 
 
Effekterna av den pågående stadsutvecklingen är från ett hållbarhetsperspektiv också klart in-
tressant. I ett gemensamt projekt mellan Vägverket, Banverket, Boverket, SKL och tre kommu-
ner, Den goda staden, konstaterades följande: Den snabbaste tillväxten av arbeten och ekono-
min sker i städer som har ett rikt utbud av arbete, utbildningsmöjligheter, service, kultur mm 
inom pendlingsavstånd och där företagen har störst chans att hitta nya medarbetare med rätt 
kvalifikationer. Tvärtemot mångas uppfattning kan en tät och mångfunktionell stad bidra till en 
hållbar utveckling. Redan idag är bilinnehavet hos hushållen i de inre delarna av städerna lägre 
än i andra hushåll. De lägsta koldioxidutsläppen per capita kommer från boende och verk-
samma i den täta staden. Och de bästa förutsättningarna att få ned utsläppen ytterligare finns 
där. Med moderna trafiklösningar kan fler verksamheter nås på gång- och cykelavstånd. Med 
täta turer, goda bytespunkter och snabba spårförbindelser blir kollektivtrafiken attraktiv. Därtill 
kommer att nybebyggelse i städerna tar mindre naturmark i anspråk och kan utnyttja redan 
gjorda investeringar i infrastruktur. Bebyggelsens uppvärmning kan också ske effektivt och utan 
stora koldioxidutsläpp. Avloppsreningen kan ske med låg belastning på sjöar och hav. Med ut-
byggd spårtrafik kan i sin tur de täta städerna knytas ihop till förstorade regioner. Genom en 
fungerande regional tågtrafik får också de som bor i mindre samhällen utanför de större städer-
na del av de ökade satsningarna på hållbar stadsutveckling. Som belyses i Patrik Tornbergs kapi-
tel kräver dock en sådan utveckling ett annat förhållningssätt till urban utvecklingsplanering än 
vad som nu tillämpas – både i relationen mellan planeringsnivåerna och mellan sektorsperspek-
tiven. Det som med EU-svenska kallas vertikal och horisontell integration. Se vidare nedan.  
 
 

11.5 Sociala utmaningar 
Utanförskap, segregation och vägar till integration står och har under lång tid stått högt på den 
politiska agendan. Trots vällovliga ambitioner och stolta målsättningar har den sociala segregat-
ionen och det sociala utanförskapet accelererat kraftigt. De ofta mycket kostsamma åtgärder 
som använts för att främja social integration har trots de bästa intentioner som regel visat sig 
vara ineffektiva.  
 
Utan motstycke ligger Sverige i en klass för sig när det gäller ambitiösa och kostsamma sats-
ningar för att uppgradera socialt utsatta bostadsområden. Uppnådda förbättringar av standarden 
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på bostaden och utemiljön skymmer dock inte det faktum att det finns en baksida av myntet. 
Utan att ta till överord finns det fog för påståendet att effektivitet och måluppfyllelse i dessa 
projekt vanligtvis ligger mer än marginellt under den ambitionsnivå som angavs när projekten 
sjösattes. Facit från 1980- och 1990-talets integrationsstävanden är alltså inte upplyftande. I 
väsentliga avseenden går utvecklingen stick i stäv med de uttalade integrationsmålen. Polarise-
ringen och koncentrationen av socialt utsatta hushåll och ”problemhushåll” har ökat i de mest 
utsatta bostadsområdena och klyftan mellan olika bostadsområden och samhällsgrupper har 
ökat markant. Stigmatiseringen av utsatta bostadsområden har blivit allt tydligare. I kapitel 6 i 
denna antologi ifrågasätter Daniel Rauhut hittillsvarande politik, genom att titta på integrations-
frågan ur andra perspektiv än vi vanligen gör.  
 
Ett första perspektiv som Rauhut ifrågasätter är förkärleken för att schablonisera. Inte sällan 
framställs integrationsproblematiken som en invandrarfråga. Även bortsett från det stigmatise-
rande i sådana utpekanden finns anledning att ifrågasätta dem ur saklig synvinkel. Vid en jämfö-
relse mellan olika delar av landet kan vi se stora skillnader vad gäller etniska gruppers ekono-
miska integration. Dessa skillnader finns såväl mellan regioner som inom regioner. Med hjälp av 
regionala data för Stockholmsregionen visar Rauhut hur sysselsättningsnivå skiljer sig för per-
soner med ursprung i Irak och Etiopien beroende på var i regionen de bor. Rauhut visar även 
att motsvarande stora skillnader kan iakttas när olika regioner i Sverige jämförs. 
 
Om integrationsfrågan ska tas på allvar så är slutsatsen således att nya vägar och arbetsmetoder 
måste väljas. Ett perspektiv som anläggs av Rauhut är att ekonomisk integration kan vara nyck-
eln till att öppna dörrar som innebär att individen kan integreras också på andra arenor, exem-
pelvis kulturella och sociala samt till delbostadsmarknader som tidigare varit stängda. En grund-
tanke är alltså att tillträde till arbetsmarknaden stärker individens kapacitet och handlingsmöjlig-
heter. Framgången för en utvecklingsstrategi som syftar till att stärka individens handlingsut-
rymme har sin värsta fiende i avsaknad av självtillit hos individen. Här finns anledning till en 
självkritisk reflektion. Många gånger är människors bristande självtillit orsakad av samhället 
snarare än självförvållad. Inte minst många invandare, vars hela liv handlat om att skapa möjlig-
heter, jobba, och på olika sätt kämpa för att förbättra sin livssituation, hamnar i Sverige i en 
situation där deras tillvaro karaktäriseras av bidrag och understöd. Tvärtemot goda intentioner, 
fjärmas de successivt allt mer från arbetslivet och det omgivande samhället. Den kravlösa tillva-
ron kan knäcka till och med det starkaste självförtroende. I integrationens namn och med re-
spekt för individen måste integrationsperspektiven förändras. Individen måste ses som ett 
handlande subjekt – inte som ett objekt – och samhällets uppgift ska vara att skapa förutsätt-
ningar för individen att utveckla sina handlingsmöjligheter. Av oss alla måste krävas en motpre-
station för det vi får. Arbete, lön och hyra är det naturliga sättet att reglera denna relation. Indi-
vider utanför den reguljära arbetsmarknaden måste erbjudas andra möjligheter till en motpre-
station, exempelvis medverkan i bostadsförvaltningen eller andra lokala service- eller förvalt-
ningsuppgifter. Sådana motprestationer utanför den ordinarie arbetsmarknaden är inte ideala. 
Risken för ”låtsas-jobb” lurar runt hörnet liksom risken för stigmatisering. Strategin och målet 
måste vara klart. Det är de riktiga jobben som måste tillskapas! 
 
De handlingsmöjligheter som förvärvsarbetet skapar för individen kan på olika sätt förstärkas 
genom andra insatser. Här sätter bara fantasin gränser. Ett beprövat sätt att tona ned det pro-
fessionella tyckandet ”om vad som borde göras” och att istället ”lyssna med stora öron” på 
individen, det vill säga att ställa frågan "vad krävs för att du ska kunna förverkliga dina livs-
drömmar”? Exempel på sådana åtgärder kan vara kösystem som underlättar flyttning, samver-
kan mellan privata och offentliga aktörer för att hitta nya former för att öka individens hand-
lingsutrymme, exempelvis nätverk för att stödja blivande entreprenörer, partnerskap för ar-
betspraktik och matchning mellan individer och arbetstillfällen. 
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Argumentationen för att anlägga ett individfokus snarare än ett områdesfokus får betydelse för 
rollfördelning och samspel mellan bostadsföretag, kommunen och andra aktörer. Om ambit-
ionen är att åstadkomma social integration måste det omgivande samhället på helt andra sätt än 
idag intervenera för att öka individens handlingsutrymme, eller som Rauhut uttrycker det ”sta-
ten har delegerat frågan om integration till kommunerna samtidigt som kommunerna egentligen 
inte har något handlingsutrymme för att kunna hantera integration”. En effektivare väg än da-
gens lokala initiativ, oftast fokuserade på bostadsförnyelse, för att uppnå integration är enligt 
Rauhut att höja blicken och vidga perspektivet. En framgångsrik strategi bör ta sin utgångs-
punkt i sysselsättningsproblematik. Förvisso rymmer också en sådan perspektivförskjutning 
lokala åtgärder syftande till att stärka individens kompetens, men avgörande för framgång blir 
regionala strategier för att utveckla sysselsättning och att öka tillgängligheten mellan arbete och 
boende.  
 
En annan dimension av social hållbarhet som aktualiserats i regionförstoringsdebatten har ett 
genderperspektiv. Inte sällan hävdas med emfas att regionförstoringen är en ”kvinnofälla”. Me-
dan mannen tar bilen och sticker i väg till sitt jobb i storstaden är kvinnan hänvisad till hemar-
bete, barn, urusel kollektivtrafik och i bästa fall ett lågavlönat, okvalificerat lokalt jobb. Det vore 
en grav felbedömning att vifta bort denna bild som rakt igenom felaktig, men en slutsats från 
våra undersökningar är att det vore lika naivt att okritiskt bejaka den som sann. Regionförsto-
ringen kan innebära såväl för- som nackdelar ur ett jämställdhetsperspektiv. Förvisso kan flytt-
ningen till en perifer ort och dåliga kollektiva kommunikationsmöjligheter begränsa handlings-
utrymmet för en person som är hänvisad till kollektivtrafiken. Men samtidigt kan regionförsto-
ringen vara en ”befriare” för en person som bor på en ort som plötsligt genom ny infrastruktur 
kommit att få tillgång till arbete, service och upplevelser i andra delar av regionen som tidigare 
inte varit tillgängliga. 
 

11.6 Miljö – ekologi, resande och energi 
Den senaste tidens utveckling av våra bosättningsmönster liksom lokaliseringen av arbetsplatser 
har fått utstå hård kritik ur miljöperspektiv. Begreppet regionförstoring har i debatten kommit 
att bli symbolen för ett ur miljösynpunkt icke hållbart samhälle. I denna antologi ifrågasätter vi 
denna, som vi uppfattar det, allt förenklade bild av regional utveckling och miljökonsekvenser. 
Naturligtvis är det så att regional utveckling och befolkningstillväxt har inneburit ett ökat re-
sande. Men, slutsatsen att denna utveckling under inga omständigheter är ekologiskt hållbar, vill 
vi utmana. 
Ett sätt att analysera frågan om regional utveckling och hållbarhet är att ställa sig frågan: vad är 
alternativet, hur skulle ett miljömässigt samhälle kunna byggas? Två principer skulle då kunna 
göras överordnade; att minska energikonsumtionen i bebyggelsen och att minimera energikon-
sumerande transporter. Det fysiska uttrycket skulle bli kompakta städer med koncentrerad be-
byggelse i form av förhållandevis små lägenheter i flerbostadshus. Städerna skulle vara sina egna 
arbetsmarknader för att minimera arbetspendling, och möjligheterna att förvärvsarbeta på an-
nan ort skulle försvåras, eller omöjliggöras, genom förbud eller ett infrastruktursystem med 
kostnads- eller kapacitetsmekanismer som minimerade resandet. Den fråga som måste ställas är 
dock om denna ”ekologiskt hållbara” stad vore önskvärd eller ens möjlig? Vore den socialt och 
ekonomiskt hållbar? Vårt svar på denna fråga är att den ofta nostalgiska bilden av den självför-
sörjande staden där vi bor och arbetar är en utopi och en dröm efter något som saknar förank-
ring i våra ambitioner för utveckling av social och ekonomisk välfärd. Snarare än att snegla 
bakåt och måla upp bilder som saknar trovärdighet i relation till människors vardagsrealitet och 
livsdrömmar argumenterar vi i denna antologi för att anta utmaningen att bygga ett samhälle 
som bejakar social och ekonomisk utveckling, men som gör detta med ekologisk hållbarhet som 
utgångspunkt. 
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I denna antologi presenteras, av Ulf Ranhagen i kapitel 9 och Mats Johan Lundström i kapitel 4, 
två perspektiv för hur vi i den regionala och kommunala planeringen kan möta denna utmaning. 
Det första som i hög grad är en regional utmaning handlar om hur vi bygger staden, dvs. hur 
vår stadsstruktur ser ut. Det andra perspektivet som har ett tydligare lokalt fokus handlar om 
hur vi kan effektivisera och minimera energianvändning i bebyggelsen samt hur vi kan öka an-
delen klimatneutral energi.  
 
Bebyggelsens utformning och placering inom en stad/ort spelar avgörande roll för transportbe-
hov och därmed energikonsumtion. Ur ekologisk synvinkel är den utveckling vi sett i USA och 
som fått tydliga efterföljder i Europa förödande. Begreppet ”urban sprawl” har kommit att stå 
som symbol för ett icke hållbart samhällsbyggande. I begreppet, som visserligen används lite 
olika, lägger vi ofta en bebyggelseutveckling där individens önskemål om att skapa det ur egen 
nyttosynpunkt optimala boendet. Ett boende som ofta ligger förhållandevis långt ifrån arbets-
platser, service och andra attraktioner, ett boende som ofta är glest och som därmed blir svårt 
att försörja med kollektivtrafik. Ur såväl ekologisk som också ekonomisk synvinkel finns goda 
skäl att ifrågasätta sprawl (utglesad bebyggelse) som filosofi för stadsutveckling. I antologin 
diskuterar vi i stället nya principer för byggande av staden.  
 
Ulf Ranhagen konstaterar att ur ekologisk och miljömässig synvinkel erbjuder städer och stads-
regioner nya förutsättningar för miljöanpassade kollektiva transportsystem och effektiv energi-
försörjning. Med utgångspunkt i våra behov av arbete, boende, service och rekreation kan sta-
den fysiskt byggas på ett sådant sätt att dessa behov tillgodoses, utan att vi för den skull gör våld 
på ekologiska principer. Det handlar här om att integrera två geografiska perspektiv. I sta-
den/orten ligger utmaningen i att skapa fysiska former som innebär att energikonsumerande 
transportarbete minimeras. Rent praktiskt gäller det att skapa närhet och integration mellan 
olika funktion vi efterfrågar i vår vardag. Den rationalistiska funktionsseparerade stadens tid är 
förbi. Dagens stadsbyggandsideal måste präglas av analys av hur funktionsintegrering kan möj-
liggöras i form av principer för byggande som integrerar sociala, ekonomiska och ekologiska 
kvaliteter. Utöver behov av tillgänglighet och rörlighetsdimensioner måste detta stadsbyggande 
också ske med insikt i de potentialer till besparing som ligger i att utveckla kollektiva energiför-
söjningssystem. 
 
Utvecklingen av en viss stad/ort kan dock inte längre ske på det ”isolerade” sätt som var möj-
ligt tidigare. På ett helt annat sätt än tidigare samspelar städer och orter inom en arbetsmark-
nadsregion med varandra. Som bland annat Carl-Johan Engström visar i denna antologi, kapitel 
7, så spelar i den moderna ekonomin möjligheterna till specialisering en avgörande roll för en 
regions utveckling. Givet att våra städer i en internationell jämförelse är små och att vi är ett 
glest befolkat land blir frågan om kommunikationsmöjligheter mellan olika noder inom en ar-
betsmarknadsregion en kärnfråga. Bra, det vill säga täta och frekventa kommunikationsmöjlig-
heter, utgör en förutsättning för ekonomisk utvecklig. Ett kommunikationssystem där väl ut-
byggd kollektivtrafik är en förutsättning för ekologiskt hållbara lösningar. En slutsats blir att 
effektiv utveckling av våra stadsregioner på ett helt annat sätt än idag måste planeras och styras 
av regionala överväganden, samt att denna regionala planering måste anvisa en tydlig spelplan 
för den lokala, kommunala, planeringen. Systemtänkande och komplementaritet är nyckelbe-
grepp för att framgångsrikt utveckla attraktivitet och konkurrenskraft. 
 
Mats Johan Lundström belyser i sitt bidrag till antologin (kapitel 4) hur den fysiska planeringen 
skulle kunna ges en viktig roll i den lokala energiplaneringen. Han diskuterar dels hur vi kan 
minska energianvändningen i bebyggelsen dels hur vi kan öka andelen klimatneutrala bränslen.  
Ulf Ranhagens och Mats Johan Lundströms konklusion att den fysiska planeringen måste ges 
ett mycket tydligare uppdrag att utöver byggandets ekonomiska och sociala dimensioner även 
integrera miljökonsekvenser, utgör en bärande tanke i denna antologi. 
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11.7 Samverkan och processer för utveckling 
Som en röd tråd genom denna antologi går beskrivningar av hur dagens villkor för samhällsut-
veckling och samhällsbyggande skiljer från tidigare. Vi hävdar med stöd i såväl våra svenska 
fallstudier som internationell teori att nya förutsättningar gjort sig gällande. En sådan förändring 
är att den regionala nivån kommit att spela en långt viktigare roll än tidigare. Utvecklingen av en 
svensk stad handlar inte bara om hur staden i sig rustar sig för att möta framtiden, utan i lika 
hög grad om hur den samspelar med den omgivande regionen och andra städer i denna. Paral-
lellt med denna utveckling kan vi se att aktörer som tidigare inte haft särskilt aktiva roller i sam-
hällsplaneringen nu ställer krav på att aktivt få delta. Det gäller till exempel företrädare för nä-
ringslivet och från intresseorganisationer. Slutsatsen av denna utveckling är att det ”kommunala 
planmonopolet” så som det tillämpats förlorat sin rationalitet men också sin legitimitet. Kraft-
fulla strategier för att utveckla våra städer och regioner förutsätter att vi har viljan, modet och 
kraften att ompröva traditionella metoder och traditionell rollfördelning inom samhällsbyggan-
det.  
 
Den regionala planeringen har alltså en utomordentligt viktig roll att spela, som motor för 
stads- och lokal utveckling. För att fylla denna roll måste vi förstå och ta konsekvenserna av att 
strukturella förändringar i samhället innebär att villkoren för utveckling i flera avseenden är 
annorlunda idag.  
 
Spelplanen ser idag annorlunda ut och det innebär också att spelreglerna förändrats eller kom-
mer att förändras. Vi måste inse att traditionella perspektiv, arbetsmetoder, processer och för-
hållningssätt måste utvecklas för att kunna möta de realiteter som idag gäller. Den insikt som 
kanske är allra viktigast är att offentliga och privata aktörer i dagens Sverige är ömsesidigt bero-
ende av varandra. Det är inte så att den ena har makt över den andra i samhällsbyggandet. I 
denna summering pekar vi på några utgångspunkter för hur den regionala utvecklingsplanering-
en kan bedrivas i effektivare former.  
 
Vad vi förordar är nya arenor och nya former för samverkan. Det finns anledning att ställa sig 
kritisk till mycket att det som vi gör idag. Relationen mellan kommunal och regional planering 
måste utvecklas. På ett helt annat sätt än tidigare är kommunens utveckling direkt avhängig vad 
som händer i den omgivande regionen och hur olika orter i regionen förmår samspela med 
varandra. I klartext handlar det om att stärka den regionala planeringen. Uppgiften måste vara 
att i nära samspel med berörda kommuner utveckla konsensus kring strategier och strukturer 
som sedan bildar spelplan för den efterföljande kommunala planeringen. I detta sammanhang är 
det också av avgörande betydelse att statliga myndigheter och näringslivet tilldelas aktiva roller. 
Utan dessas medverkan finns uppenbara risker att aldrig så genomtänkta utvecklingsstrategier 
stannar på pappret som orealiserbart önsketänkande.  
 
Medborgardialog och samverkansmöten är ofta bara demokratiska kulisser för att rättfärdiga en 
process där besluten i själva verket tas i helt andra former och sammanhang – från vilka med-
borgarna är utestängda. Vad vi förordar är en bred och öppen dialog i processens inledande 
skeden. Det handlar här om att, utan att detaljreglera eller på annat sätt hämma kreativiteten, 
anvisa tydliga spelregler i form av behov som måste tillgodoses och restriktioner i form av icke 
acceptabel utveckling. Med denna plattform blir uppgiften att – i former som passar olika in-
tressenter – bjuda in till samråd. Det handlar här om kreativa samtal i vilka olika aktörer ska 
konfronteras med såväl kommunala intressen som intressen som andra parter har. I förhållande 
till traditionella samverkansformer ska betydande energi läggas ned på processen som sådan och 
på att få olika aktörer att utveckla kreativa lösningar på de intressekonflikter som alltid finns 
mellan olika parter i en planeringsfråga. 
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Utfallet av detta samråd kan sedan läggas till grund för fortsatt planering. Den framtida region-
ala planeringen ligger i händerna på aktiva och modiga beslutfattare som vågar samverka, analy-
sera och till sist våga fatta beslut. 

11.8 Nya utmaningar, nya roller och ny rollfördelning för regional       
utveckling 
Sveriges, jämfört med konkurrentländerna, avlägsna och spridda regionala struktur kan till en del 
uppvägas om vi på ett proaktivt sätt investerar i just regionförstoring genom urbana nätverk och 
på attraktiv stadsutveckling i respektive urban kärna. Det kräver investeringar. Avvägningen 
mellan å ena sidan konsumtion och transfereringar och å andra sidan framtidsinvesteringar särskilt 
i storstadsregionerna är idag så sned att Sveriges konkurrenskraft och en hållbar regional 
utveckling är hotad. Sverige ligger för närvarande sist i OECD:s rankning av länder vad gäller 
investeringarnas andel av BNP. De totala offentliga investeringarna uppgår till cirka 2,5 procent 
av BNP. Väg- och järnvägsinvesteringarnas andel av BNP har under de senaste årtiondena varit 
mellan två tredjedelar och hälften av OECD:s genomsnitt. Med ungefär 30 000 nyproducerade 
lägenheter om året förnyas bostadsbeståndet vart 125:e år ...  Utveckling i en kunskapsdriven 
ekonomi enligt Lissabon-agendan bygger på regionalt initierade åtgärder för att skapa tillväxt. En 
strukturell utveckling som underlättar en omställning för att möta klimathoten kräver stora 
satsningar på konkurrenskraftig kollektivtrafik och en bebyggelseutveckling som stödjer detta. Det 
kräver, som Göran Cars visat i avsnitt 10, att nationella och regionala insatser kan ske i full 
samverkan – det vill säga – om nivåernas synsätt överensstämmer kan regionala utvecklings-
insatser stödjas av nationella insatser inom olika politikområden. I en dialog mellan ett nationellt 
och ett regionalt företrädarskap, som Ansvarskommittén belyst, måste båda parterna kunna mötas 
utifrån ett faktiskt mandat att anpassa sina åtgärder till varandra. Det förutsätter tydliga 
förändringar i åtminstone tre avseenden 

 staten behöver en förstärkt kapacitet att i reell förhandlingar möta regionala utvecklingsbehov 

 regionerna måste ha mandatet och ekonomi att driva en egen utvecklingsstrategi inklusive en 
stadsutveckling för urbana nätverk – och utveckla metoderna för det 

 på kommunal nivå måste det strategiska inslaget få reell tyngd i investeringsbudgetar, i 
långsiktiga verksamhetsmål och självklart i en stadsutvecklingspolitik 

Först då kan vi tala om ett samspel som gör det möjligt att förverkliga samlade utvecklingsstra-
tegier. Dessa behöver formas processmässigt, transparent och legitimt. Och det kräver i sin tur 
förbättrad kunskap om faktiska utvecklingsförlopp, om på vilka områden som Sverige kan kon-
kurrera internationellt, samt om hållbarhetsstrategier på regional nivå.  
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