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Komponenter i en 

välfungerande och 

attraktiv region 



LA-regioner i södra och norra Sverige          

       1970            och          2007 

• 1970 fanns det ca 170 

pendlingsregioner i Sverige  

• 2007 fanns det drygt 70  

• Idag beräknas Sverige bestå av ca 60  

 

 

 

• Väsentligt snabbare regionförstoring i 

södra Sverige och kring de större 

städerna  

• Längre avstånd och glesare struktur i 

norr ett hinder   

• Den generella takten har avstannat 

något   

 

Regionförstoring i Sverige 



Regionerna är de nya nationerna 

Den nya ekonomiska geografin 
 

Det paradoxala i utvecklingen är att ju mer internationaliserad och global 

världsekonomin blir, desto mindre blir de ekonomiska geografier som 

konkurrerar med varandra. 

 

 Vi går från nationernas kamp till regionernas kamp. 
 

 Nobelpristagaren Paul Krugman  



Tillväxtens drivkrafter 
Regionerna är de nya nationerna 

 

 
Syssel-
sättning 

Kun-
skaper 

Regionaliseringen drivs av fler möjligheter till ökad 

rörlighet över allt längre avstånd 



Vilka regioner levererar 
Bruttoregionprodukten (BRP)                  Förändring BRP/Capita mellan      

     2002 – 2011 i %   

Källa Regionernas kamp WSP 2014 



Vilka regioner jobbar? Sysselsättning och förvärvsintensitet 

Som andel i % av befolkningen    Utveckling % mellan 2004 och 2012  

Källa Regionernas kamp WSP 2014 



Eftergymnasial utbildning Entreprenöriell utv 
     Utveckling nystartade företag 

     per 1000 inv 



Samverkan är ett avgörande verktyg för att dra 

nytta av utvecklingspotentialer, och hantera 

utmaningar  

 

• Nya maktförhållanden mellan offentlig sektors planeringsorgan och 
privata sektorn 

• Ingen ensam part kan själv skapa förutsättningar för hållbar och attraktiv 
regional utveckling. 

• Planerings- och utvecklingsarbete är idag en komplicerad process med 
många aktörer och intressen inblandade 

 

”Governance” – samspel, samverkan, samordning och samagerande -  

... är en förutsättning att förhålla sig till i dagens utvecklingsarbete 

 

 

Dömd till samverkan ? 

Samverkan en bra/nödvändig väg framåt ? 

 



Samsyn ger försprång! 

 

 De regioner som kunnat skapa samsyn kring regionens egenskaper och 

hur funktionaliteten ser ut har ett försprång! 

 

 Samsyn kring regionens förutsättningar, möjligheter och hot 

 ”Objektiv” omvärldsförståelse – ortstruktur, ortshierarkier, funktionella 

samband, hur regionen ”levererar” etc. 

 Mental omvärldsförståelse – identitet/tillhörighet, föreställningar och 

uppfattningar kring förutsättningar, sammanhang och samband 

 

 ... ligger i sin tur till grund för en gemensam syn på vägen framåt – vad 

vill/kan/måste vi göra för en välfungerande och attraktiv regional 

utveckling? 

 Vilka strategiska prioriteringar och vägval krävs? 

 



Börja redan nu! 

 

 

Oavsett hur gränserna kommer att se ut, 

är dessa frågor som måste hanteras 


