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Attractive regions 

A critical examination of the spread of competitive rationality in Swedish regions 

 

With the emergence of the competitive rationality in regional politics, the content of which is 

characterized by new regionalism, the Swedish regions are strongly associated with the 

mandate to assist the government in economic growth policy. The political content is adapted 

to enable regions to compete in markets and drive growth processes as successfully as 

possible. This is what previous research has largely focused on. This means that regional 

perspectives rarely reflect research in relation to different growth themes, although regions 

are complex and ambiguous phenomena. At the same time, the stipulative governance of the 

regions is rarely studied in national-regional research contexts. Therefore, I have chosen to 

review regional attractiveness that represents the regional location in attractive growth 

contexts. At the same time, my ambition is to introduce attractiveness in the decision-making 

context, that is how attractiveness emerges from the national growth policy. The purpose of 

the study is to analyze the political power. As a theoretical delimitation, I use Richard 

Florida's theory of the creative class. The starting point is to theoretically develop a reasoning 

about how attractiveness within regions can be understood by the important actors whose 

participation is absolutely crucial for the regions' development work according to the 

organization of the political mandate. My analysis shows how the obvious framing of the 

competitive rationality in national politics formulates how the regions develop attractiveness 

within the regional locations. The overall goal of the analyzed regions is to be attractive in a 

way that attracts growth and creates the conditions for players to be able to establish 

themselves within the site. In the same context, regions beyond growth policy are secondary 

to my analysis and attractiveness seems to rather help to reinforce inequalities between 

regional places. In this perspective, other and conflicting regional perspectives should be 

highlighted and discussed. 
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1 Inledning 

1.1. Ämnesval och syfte 

I en allt mer globaliserad ekonomi anses konkurrenskraft på marknader främja utvecklingen 

av städer, regioner eller nationer. För att regioner och städer ska kunna konkurrera på 

marknader fordras en frigörelse från centraliserade system och till viss del från den statliga 

politiken centralt. Decentraliseringar blir en viktig del av den lokala strukturens utveckling 

(Mitander, Säll & Öjehag-Pettersson 2013). 

 

Konkurrensrationaliteten, att organisera mandat utefter syftet att konkurrera på marknader, 

präglas av näringslivets villkor i en globaliserad ekonomi men även av att politiken inte anses 

kunna påverka den globala ekonomins villkor. Teorier och begrepp som triple helix, kluster, 

regionala innovationssystem har skapats med syftet att kartlägga drivkrafterna för global 

ekonomisk tillväxt. Kunskap betraktas som avgörande för att tillväxt och konkurrenskraft ska 

kunna alstras på platser. I synnerhet riktas fokus på olika aktörers (företag, aktörer inom 

forskningen och enskilda individer et cetera) möjligheter att kunna utveckla ny kunskap inom 

innovation (Mitander, Säll & Öjehag-Pettersson 2013). 

 

Från slutet av 1980-talet och framöver har Europeiska unionen (EU) stimulerat 

regionaliseringsprocesser inom medlemsländerna. Det har skapat förutsättningar för 

nyregionalismens spridning i politiken: 
 

Även om EU är en union av stater förändras villkoren för lokala och regionala rum – politiska, 
juridiska och ekonomiska ramverk – av den fördjupade europeiska integrationen. Förutom att 
etableringen av EU:s inre marknad stimulerar en ökad rörlighet av kapital och människor över 
nationsgränserna, något som förstärker förutsättningarna för en global konkurrenslogik, fungerar 
EU också som en viktig finansiär av utvecklingsprojekt där regioner och kommuner förutsätts 
konkurrera med varandra om resurser. Genom inflytandekanaler för sub-nationell påverkan, som till 
exempel när regionala Brysselkontor och Regionkomittén öppnas, stimuleras även regional 
mobilisering för direkt påverkan av EU-policies som kringgår de centrala staterna. Sammantaget 
underblåser den europeiska integrationen utvecklingsdoktrinen om att formera starkare, 
konkurrerande regioner med större grad av autonomi från den centrala staten, en utvecklingsprocess 
och en normativ rörelse som brukar betecknas som nyregionalism. (Mitander, Säll & Öjehag-
Pettersson 2013, s. 13f.) 

 

Nyregionalismen uppstår inom forskningen på 1980-talet och har haft ett stort inflytande på 

det politiska beslutsfattandet (Säll 2014). Nyregionalismens spridning i politiken anses hänga 

samman med framväxten av globaliseringen och den västeuropeiska nationalstatens 

minskande förmåga att styra och vara den ledande kraften i samhället som följd. För att möta 

samhällsutvecklingen bör samhällen byggas underifrån, lokalt och regionalt, genom starka 
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och autonoma regioner som konkurrerar på marknader (Keating 1998). Politiska reformer för 

att anpassa samhället till utvecklingen har ansetts som nödvändigt inom nyregionalismen. 

Förutom globaliseringen som förändringskraft (ekonomiskt och teknologiskt men även 

kulturellt) anses tillbakagången av efterkrigstidens västeuropeiska industrisamhälle och 

framväxten av en samhällsekonomi med tonvikt i ett tjänste- och informationssamhälle utgöra 

en viktig förändringsfaktor (Johansson & Rydstedt 2010). 

 

Nyregionalismen etableras i svensk politik under början av 1990-talet. Succesivt, via olika 

reformer i riksdagen under 1990-talet och början av 2000-talet, har en konkurrensrationalitet 

genom nyregionalismens prägel blivit det dominerande inslaget i regionalpolitiken1 (Säll 

2014). De svenska regionernas roll i tillväxtpolitiken har liknats vid ”motorer i 

tillväxtpolitiken”. Mandatet har utvecklats från en global-lokal tillväxtlogik (Säll & Öjehag-

Pettersson 2013).  

 

Goda lokala förutsättningar för näringslivet, i synnerhet ett gott innovationsklimat, anses vara 

gynnsamt för tillväxten i en global konkurrenssituation (Säll & Öjehag-Pettersson 2013). 

Förutom den regionala autonomin framhåller Säll och Öjehag-Pettersson (2013) regionernas 

nätverksstyren med privata aktörer (framförallt partnerskapet med olika näringslivsaktörer2) 

och regionernas närvaro på marknader (en aktivitet som sker bortom nationalstaten med syftet 

att konkurrera om människor, resurser och kapital) som de viktigaste inslagen av 

nyregionalismens prägel i svensk regionalpolitik. 

 

En del forskare anser att nyregionalismens forskningsintressen dominerar tidigare forskning 

(Harrison 2006; Säll 2014). Enligt Säll (2014) leder det till att konkurrenskraft, innovation 

och tillväxt studeras återkommande i olika regionala tappningar. Harrison (2006) anser att 

nyregionalismens olika teoretiska utgångspunkter bidrar till att regioner huvudsakligen 

studeras som ekonomiska urbana områden med ömsesidiga beroenden till 

produktionsmönster, arbetsmarknaden och marknadsförbindelser eller som en territoriell 

funktionell del av politiken. 

																																																								
1De svenska regionernas mandat som helhet är komplext. Till exempel är sjukvårdspolitik en regional 
angelägenhet som drivs av en omfördelningsrationalitet (Mitander 2013). 
2 I partnerskapet med näringslivet har det regionala ledarskapet huvudsakligen en administrerande roll (Säll & 
Öjehag-Petterson 2013).	
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Harrison (2006) konstaterar att nyregionalismens normativa utgångspunkter har utvecklats 

från dokumenterat framgångsrika regioner (exempelvis Sillicon Valley) men reflekterar i liten 

utsträckning att regioner i olika tänkbara sammanhang anpassas för att möta nyregionalismens 

innehåll. Ett perspektiv på anpassningar som diskuteras i tidigare forskning är regionalt 

spårberoende (se Harrison 2006). En del regioners samlade tillväxtbestånd är inte särskilt väl 

anpassade för nyregionalismens innovations-prägel. Inte minst på grund av att en del 

regioners tillväxtbestånd präglas av den äldre industrins näringar. Trenden är att regioner har 

skilda förutsättningar att kunna utveckla konkurrenskraft och tävla på marknader (Loughlin 

2007).  

 

Inom svensk kulturgeografisk forskning används regionbegreppet för att studera regionala 

sammanhang i relation till institutionaliseringen av regioner. I motsats till olika politiska 

perspektiv förstås regioner genom regionbegreppet som vaga och mångtydiga fenomen. Ett 

viktigt perspektiv är regioner som rum. En regions yta3 utgör en samlad rumslighet som består 

av en mångfald av platser. Tillsammans utgör platserna ett konstant flöde som bidrar till 

svårtolkade geografiska gränsdragningar i olika tänkbara sammanhang. Regionbegreppet kan 

även förstås ur ett plats-perspektiv som betonar platsen i relation till människor och deras 

vardagsliv (Grundel 2014). 

 

I relation till nyregionalismens upplevda dominans inom forskningen har jag valt skapa en 

forskningskontext som granskar anpassningar av den regionala platsen i en statsvetenskaplig 

relevant kontext. Trots att till exempel Säll och Öjehag-Pettersson (2013) beskriver regioner 

som ”motorer i nationella tillväxtpolitiken” har sällan nationella-regionala 

forskningskontexter uppförts i den tidigare forskningen. Det vill säga att den, om än regionalt 

distanserade, stipulerande styrningen har sällan studerats jämte innehåll som de 

väldokumenterade men statligt styrda regionerna producerar (se Säll 2014).  

 

Jag har valt att fokusera på platsen, anpassningar av platser inom svenska regioner, i relation 

till attraktivitet som företrädesvis studeras i kulturgeografiska forskningskontexter. Men jag 

tänker studera attraktivitet som en del av konkurrensrationaliteten i en nationell-regional 

																																																								
3 Regioner studeras i den här uppsatsen och hos till exempel Öjehag-Pettersson (2015) genom mandatet i den 
nationella tillväxtpolitiken. Sedda som rumsliga fenomen är svenska regioner internt olika varandra. Det finns 
regioner som definieras av olika sorters administrativa gränser, länsgränser eller funktionella gränser (som 
utvecklats genom behoven i tillväxtpolitiken) och det finns exempel på regioner som inte har uttalade gränser 
(Grundel 2014). 
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forskningskontext. Även om attraktiva regioner är ett etablerat begrepp inom forskningen har 

attraktivitet ingen självklar innebörd. Attraktivitet reflekterar att var region använder den 

regionala fysiska platsen för att vara attraktiv för tillväxt. Det attraktiva innehållet skapas för 

att kunna konkurrera på marknader om bland annat investeringar, företag och arbetskraft. Det 

sker bland annat i utåtriktade tappningar, exempelvis genom platsmarknadsföringar som har 

förknippats med trenden ”kommersialiseringen av rummet” inom svensk tillväxtpolitik 

(Grundel 2013). 

 

För att kunna diskutera innehåll och prioriteringar ur regioners utvecklingsarbeten i ett 

teoretisk avgränsad format har jag valt Richard Floridas tillväxtteori den kreativa klassen. 

Teorin är formulerad med framväxten av konkurrerande platser och betonar de viktiga, 

kreativa, aktörerna för tillväxten i relation till den geografiska platsens platsutformningar 

(Aronsson 2013). I den kontexten har den kreativa klassen nämnts som relevant för svenska 

regioners arbete att attrahera tillväxt, inte minst med bakgrund av att nyregionalismens prägel 

fordrar aktörers medverkan i olika regionaliseringsprocesser (se Grundel 2014).   

 

För att analysera styrning i en nationell-regional kontext har jag valt att använda 

styrningsmentalitet (governmentality på engelska) som metodologisk utgångspunkt. 

Styrningsmentalitet är ett maktkritiskt analysverktyg som utvecklats ur att makt i samhället 

anses stå i nära förbindelse med kunskap. Styrningsmenalitet används för att granska det 

förgivettagna självklara inom en domän i politiken. Målsättningen för regelrätta 

styrningsmentalitetsstudier är att granska hur något styrs inom en domän (Rönnblom 2013). 

 

Jag har valt att basera min analys utifrån Carol Bacchis policyanalysverktyg ”What’s the 

problem represented to be?” (WPR). WPR är ett exempel på en sorts diskursanalys som har 

operationaliserat styrningsmentalitet (se Bacchi 2012). Med styrningsmentalitet som normativ 

utgångspunkt utvecklas styrning i ett samhälle ur rationalitet. Inledningsvis kommer jag 

därför att spåra rationalitet, politiska rationaliteter, ur problematiseringar som innebär att jag 

även kommer att analysera regionalt utvecklingsarbete ur ett problem inom den nationella 

tillväxtpolitiken. De politiska rationaliteterna reflekterar vad som behöver styras (i relation till 

hur problemet problematiseras). Därefter kommer jag att spåra hur de politiska 

rationaliteterna skapar innehåll och producerar betydelsefulla aktörer och betydelsefulla 

geografiska platser eller platsinnehåll i regionernas utvecklingsarbete. 
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Genom att granska hur konkurrensrationaliteten i den nationella tillväxtpolitiken diskursivt 

producerar regionalt utvecklingsarbete som rationellt och genom att granska hur 

konkurrensrationaliteten kommer till uttryck i betydelsefulla aktörer och platser i regionalt 

producerade utvecklingsarbeten syftar uppsatsen till att analysera makt i regionalpolitiken. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Uppsatsens tre forskningsfrågor är baserade på frågeställningar ur analysmatrisen som utgör 

WPR. Den första och den andra forskningsfrågan handlar, genom att studera 

problematiseringar, dels om att identifiera regionalt utvecklingsarbete från ett problem i den 

nationella tillväxtpolitiken och dels om att identifiera vad som behöver styras genom 

problemet via politiska rationaliteter i policyerna. För att besvara de två första 

forskningsfrågorna har jag valt empiri som motsvarar relevant regeringspolicyer, Den 

nationella innovationsstrategin (2012) och En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 

attraktionskraft 2015 – 2020 (2015).  

 

Den tredje forskningsfrågan besvaras genom regionala utvecklingsstrategier (även RUS) från 

tre regioner som representerar regioners utvecklingsarbeten på generell nivå. Jag har valt tre 

nyproducerade regionala utvecklingsstrategier från tre länsregioner: Region Norrbotten, 

Region Uppsala och Region Örebro län. Med mitt syfte kommer jag att spåra hur 

konkurrensrationaliteten i den nationella tillväxtpolitiken skapar regionalt innehåll genom de 

framanalyserade politiska rationaliterna (som reflekterar hur problemet problematiseras). 

Politiska rationaliter känns igen genom handlingsutrymme, ”göranden”. Min avgränsning är 

att granska vilka aktörer och vad inom platsen, motsvarande rumsliga platser eller rumsligt 

platsrelaterat innehåll, som genom aktiviteter eller yttranden via de politiska rationaliteterna 

är betydelsefulla respektive betydelsefullt för regionernas utvecklingsarbete. Innehåll som 

reflekterar och skapar förutsättningar för styrning i min forskningskontext.  

 

1. Vad för problem i den nationella tillväxtpolitiken producerar regionalt utvecklingsarbete? 

2. Vilka politiska rationaliteter representerar problemet?   

3. Vilka aktörer representeras som betydelsefulla och vad inom platsen representeras som 

betydelsefullt i relation till de politiska rationaliteterna i de tre regionernas utvecklingsarbete? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsens fortsätter med ett teorikapitel som presenterar teorin den kreativa klassen. 

Därefter fortsätter uppsatsen med ett metodkapitel. Metodkapitlet inleds med kortare översikt, 

sen presenteras i följande ordning avsnittet diskursanalysens filosofiska utgångspunkter, 

avsnittet styrningsmentalitet, avsnittet metodologiskt tillvägagångssätt inklusive en 

redogörelse för tillämpningen av WPR. Metodkapitlet avslutas med ett validitets- och 

reabilitets-avsnitt som rundas av med att presentera operationaliseringar. Uppsatsen fortsätter 

med ett empiri-, analys- och diskussions-kapitel som i tur och ordning innehåller ett 

empiriavsnitt som presenterar det empiriska analysmaterialet, den empiriska analysen som 

besvarar forskningsfrågorna och en efterföljande resultatdiskussion. Uppsatsen avslutas med 

ett kortfattat slutsatsavsnitt.  
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2 Teori 
Med sin teori den kreativa klassen håller Florida med befintliga tillväxtteorier att teknologi, 

tillväxten inom teknologinäringar4, har en avgörande betydelse för samhällsekonomin. En 

tendens inom forskningen är att tillväxtteorier brukar fokusera på företagande och arbete som 

andra viktiga faktorer för tillväxt. Florida lyfter istället fram betydelsen av arbetsmarknadens 

kreativa aktörer i takt med att arbetsmarknaden och ekonomin i allt högre utsträckning kretsar 

kring, vad Florida identifierar som, kreativa yrken. En utveckling som Florida kallar för 

”framväxten av den kreativa ekonomin” (Florida 2006).   

 

Enligt Florida är arbetsmarknadens superkreativa kärna, dem som befinner sig i kritiska 

positioner i relation till kreativa processer och bidrar till nytt kreativt innehåll (genom nya 

idéer och ny teknologi), de mest betydelsefulla aktörerna för tillväxten. De arbetar exempelvis 

med ingenjörskonst, vetenskap, konst, design, att skriva eller med arkitektur. Sen finns det 

många andra kreativa aktörer på arbetsmarknaden som i likhet med de superkreativa har 

utstuderat tänkande arbetsuppgifter men de producerar inte samma värdefulla innehåll för 

ekonomin i relation till de superkreativa. Med utvecklingen av arbetsmarknaden har så kallad 

arbetarklass i viss utsträckning förflyttat sig från industrierna till servicesektorn. Även 

serviceklassens yrken kan ha inslag av kreativt tänkande så som till exempel frisörsarbete och 

trädgårdsarbete (Florida 2006). 

 

Med den kreativa klassens framväxt följer en ”vardagens omvandling”. Den kreativa klassens 

människor har, i relation till tidigare samhällsepoker, moderna och nydanande värderingar. De 

värdesätter främst mångfald, öppenhet, individualitet och meritokrati. Floridas forskning 

fokuserar på platsen i relation till den kreativa klassen. Medlemmarna ur den kreativa klassen 

tenderar att välja arbetsplatser som överensstämmer med deras värderingar och framförallt 

behöver bostads- eller vistelse-orter ha ett människovänligt klimat som förmår att möta den 

kreativa klassens preferenser (Florida 2006).   

 

Florida sammanfattar sin teori med de tre t:na, teknologi, talang och tolerans. För att en plats 

så framgångsrikt som möjligt ska kunna etablera konkurrenskraft och således kunna föra en 

																																																								
4 Florida använder högteknologi och innovation som statistiska indikationer i sitt index för teknologinäringar i 
amerikanska stads-regioner (se Florida 2006, s. 398ff.).	
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tävlan med vinnarna i tillväxtligan behöver platsen ha alla t:na5. Kreativitet förknippas med en 

inre potential hos människan generellt som för den kreativa klassens medlemmar har förädlats 

till olika sorters talanger. Tolerans är den kultur, den generella öppenheten för nya saker och 

nymodiga värderingar, som sammanfattar den kreativa klassens preferenser (Florida 2006). 

 

Florida (2006) förknippar tolerans med platsinslag som representerar social interaktion, 

mångfald, autenticitet och identitet. Dessa perspektiv bidrar sammantaget till platskvalitet 

som har tre generella dimensioner: 

 
Vad som finns: En kombination av byggd miljö och naturlig miljö; en lämplig plats att leva 
kreativa liv på. Vem som finns: En mångfald av människor som interagerar och skapar möjligheter 
så att vem som helst kan bli delaktig och finna en plats i samhället. Vad som händer: Livligt 
gatuliv, kafékultur, konst, musik och människor som ägnar sig åt utomhusaktiviteter – enkelt 
uttryckt en mängd aktiva, spännande och kreativa sysselsättningar (Florida 2006, s. 277). 

 

Enligt Aronsson (2013) har spridningen av teorin den kreativa klassen bidragit till att många 

platser har satsat på att försöka fånga den kreativa klassens kulturella kapital, något som anses 

kunna bidra till att underlätta för företagsetableringar. Kultur anses gynna konkurrenskraft 

och anses representera något unikt och intressant av platsen. Det är innehåll som kan bidra till 

att bryta mot det standardiserade i marknadsföringssammanhang och representerar något som 

inte andra platser kan kopiera (Aronsson 2013). Det gör att flera olika perspektiv förknippas 

med teorin i den här kontexten: 

 
Det anses viktigt att skapa en intressant bild eller berättelse om platsen som lockar människor. Det 
är också, som nämnts, fråga om en utveckling av platsen materiella miljö i form av exempelvis en 
spännande boende- och besöksmiljö såväl i natur som i stadsrum (närhet till vatten, fritidsområde, 
arkitektur, kulturarv, gågator, uterum etcetera), ett attraktivt konsumtionsutbud (till exempel 
gallerior eller köpcentra) eller att utveckla upplevelser och tillfälliga mötesplatser samt hållbar miljö 
att utveckla på platsen. (Aronsson 2013, s. 187) 

 

Teorin den kreativa klassen har varit föremål för kritik. Peck (2005) menar att Florida (som 

även är en aktiv och tillgänglig föreläsare) erbjuder policymakare och beslutsfattare ett 

verktyg som vänder sig till de välutbildade i samhället och i förlängningen söker efter den 

välbeställda elitens gunst i storstäderna. Parker (2008) kritiserar teorin den kreativa klassen 

för att inte villkoren för människors konkurrenskraft på arbetsmarknaden diskuteras mer 

																																																								
5 Har en plats trots allt en viss mängd teknologinäringar inom platsen men inte upplevs som ett tillräckligt 
tolerant ställe kommer talangen att välja platser med en mer tolerant kultur (Florida 2006). 
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noggrant, till exempel vem som egentligen utgör den kreativa klassen i samhället. Parker 

(2008) själv diskuterar förutsättningar för kön och etnicitet i relation till den kreativa klassen. 

 

Den kreativa klassen har valts ut som teori för att den anses ha utgångspunkt i utvecklingen 

att regioner eller andra platser konkurrerar på marknader. Såväl Grundel (2014) och Öjehag-

Pettersson (2015) har nämnt att den kreativa klassens fokus har likheter med hur svenska 

regioner utvecklar innehåll i relation till mandatet i tillväxtpolitiken. Enligt Säll (2014) är 

nyregionalismen aktörscentrerad. Olika aktörers medverkan i diverse 

regionaliseringsprocesser beskrivs av Grundel (2014) som en given förutsättning. Samtidigt 

arbetar de svenska regionerna aktivt med attraktivitet i olika kontexter inom platsen med 

syftet att stärka och utveckla konkurrenskraften (se Grundel 2014). 

 

Sammanfattningsvis: 

Teknologi – teknologinäringar är mest betydelsefullt för ekonomin i ett modernt samhälle. 

Talang – kreativa aktörer på arbetsmarknaden är mest betydelsefulla för ekonomin. I 

synnerhet de superkreativas talanger som bidrar till nytt kreativt innehåll. 

Tolerans – för att etablera konkurrenskraft behöver en plats attrahera talangen till platsen med 

ett människovänligt klimat i form av mångfald och kultur. 
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3 Metod 
Uppsatsens är ett exempel på en kritisk kvalitativ innehållsanalys6 även om WPR kan räknas 

som ett exempel på en sorts diskursanalys. Diskursanalyser bildar en egen forskningstradition 

och är internt olika i utformning men de anses dela en del filosofiska utgångspunkter (se 

Winther Jörgensen & Phillips 2000). I det här kapitlet kommer jag att först redovisa viktiga 

gemensamma filosofiska utgångspunkter för diskursanalyser, sen kommer jag att redovisa 

styrningsmentalitet, därefter kommer jag att redovisa metodologiskt tillväxtgångssätt 

(styrningsmentalitet genom WPR) och avslutningsvis presenterar jag ett avsnitt som kortfattat 

diskuterar validitet och reabilitet i uppsatsen och som även kortfattat redovisar 

operationaliseringar av regionalt betydelsefulla aktörer och platser eller platsinnehåll. 

 

3.1 Diskursanalysens filosofiska utgångspunkter 

Idéhistorikern Michel Foucault är diskursanalysen grundare. Foucault har ett stort inflytande 

på hela den efterföljande diskursteoretiska forskningstraditionen. Med ordet diskurs åsyftas 

att språket är strukturerat i olika mönster och skapar förhållningssätt för hur människor agerar 

inom olika sorters sociala domäner i samhället, exempelvis inom en politisk diskurs. 

Diskursanalyser syftar till att granska en diskurs maktförbindelser och att synliggöra 

normativa perspektiv i diskursen. Målsättningen är att peka på vad som leder till en social 

förändring inom den aktuella diskursen (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

 

Diskursanalyser formas av en kritisk inställning till självklar kunskap. Kunskap anses 

förmedla en historisk och kulturell specificitet. Det anses finnas ett samband mellan kunskap 

och sociala processer och ett samband mellan kunskap och sociala handlingar. En bestämd 

världsbild bidrar till att vissa handlingar görs till något naturligt medans andra handlingar görs 

till något otänkbart. Sammantaget förmedlar diskursanalyser en socialkonstruktivistisk och 

antiessentialistisk syn på omvärlden (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

 

Enligt Foucault är makt nära förbundet med kunskap inom diskurser. Foucault betraktar inte 

makt som något olika agenter innehar eller att makt skulle bestå av strukturer. Istället 

reflekterar makt spridd kunskap som finns inom olika praktiker i samhället. Makt är således 

något produktivt och avspeglar diskurser, kunskap, kroppar och det subjektiva medvetandet. 

																																																								
6 Enligt Esaiasson et al. (2012) kan olika sorters diskursanalyser liknas vid exempel på kvalitativa 
innehållsanalyser som gemensamt har ett uttalat syfte att kritiskt granska textinnehållet. 
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Makt, dess spridning och dess mekanismer, bör enligt Foucault inte förstås som något 

uteslutande repressivt, istället förefaller makt utgöra något positivt för oss i vår sociala tillvaro 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

 

I makt- och kunskaps-perspektivet bidrar diskurser till att skapa subjekten vi är och objekten 

vi vet någonting om (inklusive oss själva som ett subjekt). I analystillfället riktas fokus på att 

studera hur den sociala världen konstitueras utifrån subjekt och objekt inom den aktuella 

diskursen. Foucault anser inte att ett subjekt är en enhet som definieras av autonomi eller 

suveränitet, likt den gängse västerländska uppfattningen. Foucault anser att subjekten är 

decentrerade och att olika subjekt därav inte har någon egen grund (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000).  

 

I förhållande till sanning menar Foucault: ”[A]tt det är omöjligt att nå fram till Sanningen 

(sic!) eftersom man aldrig kan tala från en position utanför diskurserna; det finns ingen väg 

utanför diskurserna; det finns ingen väg utanför representationen” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000, s. 20f.). Det leder till att det skapas ”sanningseffekter” inom diskurserna 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

 

3.2 Styrningsmentalitet 

I likhet diskursanalysen är styrningsmentalitet myntat av och utvecklat från Foucault. Enligt 

Foucault är styrning i likhet med makt något som avspeglar samhället unisont. Med 

styrningsmentalitet förstås styrning som conduct of conduct. Att styra eller regera 

(government) avspeglar viljan att styra, dirigera, guida (conduct of conduct – styrning som 

verb) ett beteende eller motsvarande (conduct of conduct – styrning som ett substantiv) i en 

önskvärd riktning. Det sistnämnda förhållningssättet avspeglar självstyrning, så som olika 

subjekts självstyrning (Öjehag-Pettersson 2015).  

 

Att styra eller att regera (government) är mer eller mindre beräknade och rationella handlingar 

av olika auktoriteter och verksamheter som använder tekniker och kunskaper för att försöka 

skapa styrning (conduct). Det kan handla om olika önskemål, intresse, trossatser, yrkanden 

från bestämda men skiftande mål som leder till olikartade och relativt oförutsedda 

konsekvenser, effekter och resultat (Dean 2009).  
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Styrningsmentalitet inom en domän formas av kollektiva uppfattningar av vad som uppfattas 

som rationellt. Det vill säga, styrning inom en domän i politiken är som en mentalitet, ett 

tänkande som sker eller upptas i kollektiva processer och uppfattningar (Rönnblom 2013). 

Utgångspunkten för styrningsmentalitetstudier är att rationalitet bidrar till att legitimera vissa 

praktiker och skapar förutsättningar för att uppföra teknologier genom vad som uppfattas som 

rationellt. På sätt bidrar rationaliteten, som formas av olika sorters kunskap, till att skapa och 

upprätthålla sanning inom en domän (Öjehag-Pettersson 2015).  

 

Med WRP och inom styrningsmentalitetsstudier spåras rationalitet ur problematiseringar som 

även representerar problem7 (Bacchi 2012). Politiska rationaliteter är ett angreppsätt för att 

undersöka vad för rationalitet som förmedlar vad som behöver styras 

genom problematiseringar inom en domän (Öjehag-Pettersson 2015). Ett vedertaget 

angreppsätt därefter är att analysera sanningseffekter eller makteffekter av vad som är 

diskursivt rationellt för subjekten genom representationen av politiska rationaliteterna (se 

Bacchi 2012). 

 

Styrningsmentalitet har valts som metodologisk utgångspunkt för att granska självklarheter 

inom svensk regionalpolitik. Den svenska regionalpolitikens utformning framstår som 

självklar inom politiken enligt tidigare forskning8 (se Johansson 2013; Säll 2014). Regionala 

utvecklingsstrategier summerar varje regions utvecklingsarbete i tillväxtpolitiken och 

innehållet i de regionala utvecklingsstrategierna utvecklas huvudsakligen av den nationella 

tillväxtpolitikens konkurrensrationalitet. Eftersom alla regioner producerar 

utvecklingsstrategier påminner dokumenten om en domän, vars innehåll utvecklas av 

politiska självklarheter. Jag betraktar producerat innehåll genom de regionala 

utvecklingsstrategierna som effekter av det politiskt förgivettagna självklara inom 

rikspolitiken. I likhet med Rönnblom (2013) är min utgångspunkt att styrningsmentalitet är ett 

politiseringsverktyg (som appliceras på den beslutsfattande politikens innehåll). 

 

																																																								
7 Även om såväl styrningsmentalitetsstudier och WPR knyter styrningsmentalitet till problem via 
problematiseringar, skiljer sig de båda metodologierna åt vad det gäller hur problem kan förstås. I 
styrningsmentalitetsstudier är problem genomsyrande medan Bacchi via WPR anser att politisk policy alltid 
summerar ”ett problem”, att policyer formas av vad som är ”ett problem inom politiken” (Bacchi 2012).	
8 Enligt Säll (2014) är den svenska regionalpolitiken konsensusstyrd, till exempel har nyregionalismens framväxt 
i svensk regionalpolitik formats genom samförstånd mellan olika partipolitiska aktörer i beslutfattande ställning 
över tid i riksdagen. Enligt Johansson (2013) saknas det, trots skarpa skillnader mellan äldre förd politik, något 
som kan liknas vid en debatt (inom politiken och på organisationsnivå) som diskuterar förutsättningarna för 
regionalpolitikens utformning i motstridiga intressen. 
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3.3 Metodologiskt tillvägagångssätt 

 

3.3.1 Ursprunglig analysmatris 

WPR består av en analysmatris av olika frågeställningar som skapar förutsättningar för att 

analysera policyproblem i politiken. Det här är den senaste versionen (se Bacchi 2017) i min 

översättning: 

 

1. Vad anses vara ”problemet” i en specifik policy eller olika policyer? 

2. Vilka djupt rotade förutsättningar eller antaganden (begreppslig logik) bygger denna 

problemrepresentation av ”problemet” på? 

3. Hur har denna representation av ”problemet” uppstått? 

4. Vad lämnas oproblematiserat med den här problemrepresentationen? Var finns det en 

tystnad? Kan ”problemet” tänkas annorlunda? 

5. Vilka effekter (diskursiva, genom subjektiviseringar, levnadseffekter) produceras med den 

här problemrepresentationen av ”problemet”? 

6. Hur och var har den här representationen av ”problemet” producerats, spridits och 

försvarats? Hur har representationen varit och/eller hur kan den bli upplöst och ersatt?  

 

3.3.2 Tillämpningar av analysmatrisen 

Mina tre forskningsfrågor är utvecklade av frågeställningarna ett (problem), två 

(problemrepresentation) och fem (diskursiva effekter). 

 

3.3.2.1 Vad är problemet? 

Bacchis synsätt är att policyers i politiken generellt produceras av att uppnå något och att 

policyer handlar om att korrigera något, så som ett ”problem”. Politiken anses bidra till att 

forma problem än att policyers framtagningsprocesser och innehåll vore frukter av uppkomna 

händelser i samhället. Detta sker inte på grund illvilja eller manipulation utan för att policyer 

produceras av att något upplevs som ett problem inom politiken (Bacchi 2009). 

 

Angreppssättet är att kritisk granska politikens utsagor utifrån ett underliggande problem av 

vad som problematiseras. Det handlar om att identifiera ett faktiskt policyproblem som bör stå 

att finna i policyns förändringsförslag (kind of change implied in a particular policy prospal) 
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som initialt kan tänkas enligt ”vad är det önskvärda som ska se i policyn?” och ”vad tillför det 

’problemet’?” (Bacchi 2009). 

 

3.3.2.2 Problemrepresentation 

Jag har tidigare nämnt att problematiseringar är det centrala i analysen. Problematiseringarna 

hänger ihop med problemidentifikation samtidigt som problematiseringarna antas representera 

en problemrepresentation (Bacchi 2009). Det finns olika förhållningssätt till hur 

problemrepresentationer utformas i analyser (se Bacchi 2012). Ett förhållningssätt som inte 

minst Bacchi (2009) själv arbetar utefter är att problem i policy är olika beroende på ämne 

och så vidare. Min forskningskontext kan sägas likna regioner vid en samlad resurs som 

hanterar problem inom den nationella tillväxtpolitiken genom givet handlingsutrymme9. I den 

kontexten förväntas rationaliteten (de politiska rationaliteterna) framhålla ett önskat regionalt 

handlingsutrymme och därigenom representera ett problem eller måhända problemmönster 

(se Bacchi 2012). 

 

Med bakgrund av mångfalden av problem i policy presenterar Bacchi olika förhållningssätt 

för hur analysen av problemrepresentationen kan ta form (se Bacchi 2009). Tanken är 

inledningsvis att avläsa ett initialt problem (alltså steg ett i analysen) och utveckla analysen 

bakvänt genom lösningen på problemet (eller liknande) i relation till vad som behöver styras. 

I min textanalys är Bacchis nyckelord eller nyckelbegrepp utgångspunkten eftersom jag 

primärt är intresserad av regioner. Sammanfattningsvis är alltså regionala sammanhang en 

betydelsefull utgångspunkt för att spåra rationalitet i dokumenten.  

 

Politiska rationaliteter kan beskrivas som sammanhängande diskursivt producerade element 

och bereder plats för politisk styrandet (government). De bidrar till att berätta vad som 

behöver styras (”vad behöver styras?”) i förhållande till vad som problematiseras och som 

även representerar ett problem. Politiska rationaliteter existerar således i anslutning till 

problematiseringar i texterna. Jag har kortfattat nämnt att politiska rationaliteter skapar 

förutsättningar för teknologier, närmare bestämt styrningsteknologier. Politiska 

rationaliteterna och styrningsteknologier existerar fristående från varandra men de politiska 

																																																								
9 Jämför med explicit problempolicy som låt säga försöker ta itu med ett känsligt ämne ute i samhället. 
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rationaliteterna bidrar till att skapa förutsättningar för ”göranden” genom 

styrningsteknologier10 (Öjehag-Pettersson 2015). 

 

3.3.2.3 Diskursiva effekter 

Med diskursiva effekter menar jag att det framanalyserade innehållet i de regionala 

utvecklingsstrategierna, som ska berätta vilka aktörer och platser som är betydelsefulla eller 

vad för platsinnehåll som är betydelsefullt, är effekter av hur problemet representeras av 

politiska rationaliteter i policyerna. Det vill säga, rationellt innehåll som legitimeras genom 

politiskt styrande (government) (se Bacchi 2012).  

 

Jag har tidigare nämnt att rationalitet bidrar till att skapa sanning och med Bacchis 

förhållningssätt spårar jag sanningseffekter ur den politiska makten (se Bacchi 2012). 

Utgångspunkten för Bacchi (2012) är att hur något problematiseras bidrar till att etablera 

sanning för subjekten. Ett förhållningssätt nära Foucault som betonar vikten av att söka 

maktens sanningseffekter i diskursanalysen (se Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

 

3.4 Validitet och reabilitet 

I den mån det är möjligt är det min utgångspunkt att ha hänsyn till validitet och reabilitet i 

analysen. När jag spårar de politiska rationaliteterna i regeringsdokumenten intill hur 

problemet problematiseras ska rationaliteten utveckla ett görande för regionerna (eller även 

andra institutionella aktörer inom den diskursiva kontexten). När jag spårar aktörer och 

platser intill de politiska rationaliteterna i de regionala utvecklingsstrategierna ska det 

språkiga påminna om de politiska rationaliteterna och kunna förstås i kontexten av handlingar 

eller prioriteringar som även kan skapa förutsättningar för styrande (government) genom 

styrningsteknologier (bortom min textanalys). 

 

När jag tolkar vilka aktörer som är betydelsefulla och vad inom platsen som är betydelsefullt 

är min utgångspunkt att aktörer och platser eller platsrepresentation ska passa in den 

diskursiva kontexten via de politiska rationaliteterna. Antingen implicit genom policyanalysen 

eller explicit genom redovisade exempel.  

																																																								
10 Styrningsteknologier är instrument, teknologier, procedurer, verktyg, utrustning och liknande som utvecklas 
specifikt inom en domän för att kunna upprätthålla styrning genom det rationella och vad de politiska 
rationaliterna bidrar till att legitimera för sorts praktiker (Öjehag-Petterson 2015). 
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Viktiga aktörer operationaliserar jag som aktörer bortom det regionala ledarskapet och som 

förväntas vara resurser i kontexten av den globala-lokala konkurrenslogiken som summerar 

regionalt utvecklingsarbete. Plats, olika representationer av platser eller platsbeskrivningar 

(som jag exempelvis redovisar genom Aronssons exempel på attraktiva platskontexter i 

teoriavsnittet) betraktar jag som ett begrepp svårt att operationalisera. Jag avser att analysera 

rumsliga perspektiv av fysiska, existerande, men olika platser eller miljöer inom regionerna, i 

anslutning till hur kulturgeografer genom till exempel Aronsson (2013) förstår rumslighet 

(även om kulturgeografiska forskningskontexter analyserar rumslighet mer djuplodat).   
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4 Empiri, analys och diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att presentera uppsatsens empiriska material och analysen av det 

empiriska materialet som besvarar forskningsfrågorna. Därefter avslutas kapitlet med en 

resultatdiskussion. 

 

4.1 Empiriskt material 

I det här delkapitlet presenterar jag det empiriska materialet och resonerar om urvalen av det 

empiriska materialet. 

 

4.1.1 Regeringspolicyer 

För att besvara de två första forskningsfrågorna har jag valt dokument motsvarande 

regeringspolicyer som utgör relevans för regionernas utvecklingsarbete och som formulerats 

av den nationella tillväxtpolitiken (och dess konkurrensrationalitet). Jag har valt Den 

nationella innovationsstrategin (2012) och En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 

och attraktionskraft 2015 – 2020 (2015).  

 

Den dåvarande borgerliga minoritetsregeringen (2012) är avsändaren för Den nationella 

innovationsstrategin. Dokumentets tillkomst var en process som initierades av 

näringsdepartementet i samarbete med Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Svenskt 

Näringsliv, myndigheterna Vinnova och Tillväxtverket, men även regionerna bidrog till 

framtagningsprocessen (se Säll 2014).  

 

Dokumentet vänder sig till regionala offentliga aktörer och andra offentliga aktörer. Innehållet 

belyser vikten av att fortsatt många aktörer bland de offentliga är införstådda och engagerade i 

olika processer, såväl lokalt, regionalt, institutionellt och så vidare för att Sverige ska bli ett 

mer innovativt och konkurrenskraftigt land (Regeringen 2012). 

 

Jag har valt att inkludera dokumentet för att det påminner om ett policydokument och för att 

få mer empiriskt material från regeringsnivån (än att endast inkludera dedikerad regional 

policy). Dokumentet belyser därmed att tillväxtprocesser och dylikt genom offentliga aktörer 

inte är en avskild regional angelägenhet även om regionerna har liknats vid ”motorer i 

nationella tillväxtpolitiken”. Tillväxtprocesser regionalt sker snarare via regionernas 

ledarskap och olika partnerskap. Detta synsätt representeras även i En nationell strategi för 
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hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020 som samtidigt manifesterar 

betydelsen av de regionala utvecklingsstrategierna: 

 
För genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken finns det flera strategier, handlingsprogram 
och verktyg på såväl europeisk och nationell som regional nivå. Genomförandet av politiken sker 
genom samspel mellan EU-, nationell, regional och lokal nivå, där utgångspunkten är de regionala 
utvecklingsstrategierna. (Regeringen 2015, s. 10f.) 

 

Den dåvarande rödgröna minoritetsregeringen (2015) är avsändaren för En nationell strategi 

för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020. Dokumentet har vals ut för att 

det påminner om ett policydokument och för att det påminner om ”ett styrdokument” 

eftersom dokumentet sammanfattar det regionala ledarskapets arbetsbeskrivning och 

prioriteringar:  

 
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020 är vägledande 
för arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020 och ska bidra 
till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken – Utvecklingskraft i alla delar av landet med 
stärkt lokal och regional konkurrenskraft (Regeringen 2015, s. 8). 

 

4.1.2 Regionala utvecklingsstrategier 

De regionala utvecklingsstrategierna (RUS) sammanfattar regionernas befintliga 

utvecklingsarbete och framförallt redovisas hur utvecklingsarbetet kommer att fortgå. 

Regioner har lagstadgad skyldighet att bistå regeringen i tillväxtpolitiken och de regionala 

utvecklingsstrategierna är dokument som regionerna är skyldiga att producera. 

Framtagningsprocessen av utvecklingsstrategierna sköts självständigt av det regionala 

ledarskapet men innehållet formas av givna prioriteringar från regeringen. Även 

framtagningsprocessen är reglerad och måste följa vissa procedurer (se Regeringen 2017).  

 

Jag har valt tre stycken regionala utvecklingsstrategier från tre länsregioner, Region 

Norrbotten, Region Uppsala och Region Örebro län. Med tre stycken regionala 

utvecklingsstrategier är utgångspunkten att kunna föra generella resonemang om innehållet i 

regionernas utvecklingsarbete enligt domäntanken som avspeglar styrning, politisk makt, i 

min uppsats. Det är ett förhållningssätt som är likt Öjehag-Pettersson (2015) för att nämna ett 

exempel ur tidigare svensk regionsforskning. 

 

Min primära urvalsprincip har varit att välja nyproducerade regionala utvecklingsstrategier för 

att kunna studera så aktuella exempel som möjligt. Flera regioner har antingen uppdaterat sina 
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regionala utvecklingsstrategier eller aviserat att arbetet med att uppdatera utvecklingsstrategin 

pågår på senare tid. Utgångspunkten är att anpassa det regionala utvecklingsarbetet utefter 

innehållet i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 

2020.  

 

Jag har följaktligen valt tre regionala utvecklingsstrategier som formulerats genom den 

nationella strategin. Vad jag kan se är det en handfull regioner som publicerat en uppdatering. 

Det slutgiltiga urvalet av den regionala empirin kan beskrivas som ett slumpmässigt urval. 

 

4.2 Empirisk analys 

I det här delkapitlet sker analysen av det empiriska materialet som besvarar uppsatsens 

forskningsfrågor. Analysen av de två första forskningsfrågorna initieras via regioner 

(regioners utvecklingsarbete) i texten i regeringspolicyerna även om andra aktörers uppdrag 

kan vara relevant i en diskursiv kontext. Utgångspunkten är att analysera problematiseringar 

från vilka regioner är en samlad resurs för den nationella tillväxtpolitiken. 

Problematiseringarna representerar en rationalitet av politiska rationaliteter som representerar 

vad som behöver styras och som antas representera ett problem för den nationella 

tillväxtpolitiken. Analysen initieras således i en omvänd ordning sett till kronologin mellan de 

två första forskningsfrågorna.  

 

4.2.1 Ett nationellt konkurrensproblem producerar regionalt utvecklingsarbete 

Båda policydokumenten beskriver ett behov av att öka, utveckla, stimulera eller behålla 

produktionen av tillväxt i samhället. Dokumenten har utgångspunkt i den nationella 

välfärdsförsörjningen och är något av ett explicit policyproblem. Regeringens mandat innebär 

ett krav att producera välfärdstjänster. Från innovationsstrategin: 

 
Vård, skola, omsorg, polis, miljöer för boende och byggande, liksom system för energi, 
kommunikation, vatten, avlopp och avfall är exempel på samhällstjänster, det vill säga 
välfärdstjänster, trygghetssystem och andra offentligt finansierade verksamheter eller 
verksamheter som i övrigt är viktiga för att samhället ska fungera. Sverige står liksom de flesta 
andra länder i Europa inför en stor demografisk utmaning att anpassa samhället till en allt äldre 
befolkning, med fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. År 2030 beräknas 
mer än var femte svensk vara över 65 år. (Regeringen 2012, s. 7)	

	

Ett omfattande problematiskt förhållningssätt präglar även den nationella strategin, om än i en 

något annorlunda tappning (även om åldrade befolkning är problematisk här med): 
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Sverige genomgår en snabb demografisk utveckling som drivs av flera faktorer och som påverkar 
olika delar av landet på olika sätt. Under de kommande decennierna riskerar Sverige att, i likhet 
med stora delar av Europa, få problem med en åldrande befolkning, minskande arbetskraft och 
vikande skatteunderlag för att finansiera välfärden. Andelen äldre ökar i relation till andelen i 
arbetsför ålder, dvs. varje person som arbetar måste försörja allt fler. Sverige har också en mycket 
stark urbanisering. Yngre personer och människor i arbetsför ålder flyttar i stor utsträckning till 
större städer, vilket medför en allt skevare åldersstruktur i många län och kommuner. Generellt sett 
flyttar kvinnor i mindre utsträckning till landsbygdskommuner än vad män gör och kvinnor flyttar 
från landsbygdskommuner till större städer tidigare i livet. Det skapar en obalans mellan andelen 
män och kvinnor i vissa kommuner. (Regeringen 2015, s. 16) 

	

Det finns helt enkelt ett omfattande och latent behov av att befolkningen producerar tillväxt 

och de aktörer som producerar tillväxt främst är privata företag eller andra näringslivsaktörer. 

Detta är vad dokumenten handlar om. Från den nationella strategin: ”Strategin är inriktad på 

att skapa goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och verksamheter i hela 

landet och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt och ett Sverige som 

håller samman” (Regeringen 2015, s. 8). 

 

Tillväxt som generell kategori framstår som betydelsefullt i båda dokumenten men i relation 

till ett upplevt problem, som via problematiseringar talar om vad som behöver styras, är 

dokumenten utformade i relation till företagens och näringslivets konkurrensvillkor (min 

kursivering) till följd av globaliseringens olika effekter: 

	
Globalisering är en process som gör att gränsernas betydelse minskar då kommunikation, handel 
och tillgänglighet till andra länder ökar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. 
Detta innebär såväl möjligheter som utmaningar. Arbetskraften blir mer rörlig, inte minst inom 
Norden och mellan EU-länderna där ett fritt tillträde till arbetsmarknaden råder. Det innebär vidare 
ett inflöde av utländsk arbetskraft till den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som många 
svenskar väljer att arbeta utomlands. Den globala ekonomiska konkurrensen ökar 
omvandlingstrycket i ekonomin. Samtidigt ökar kapitalflöden och investeringar, liksom handel, 
resande och migration. Dessutom sker ett tätare utbyte av information och teknologi. I takt med att 
nya internationella aktörer tillkommer förändras också spelplanen för de svenska företagen. 
(Regeringen 2015, s. 18) 

	

Globaliseringen är alltså komplex för samhället och näringslivet. Globaliseringen existerar 

både som en potential som skapar vinnare och beskrivs samtidigt som en svårkontrollerad 

kraft: ”Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och 

branscher snabbt kan förändras, vilket gör att utvecklingen är svår att förutsäga” (Regeringen 

2015, s. 18). 

 
Denna här passagen summerar drivkraften, det övergripande problemet i dokumenten, enligt 

min analys via de politiska rationaliteterna: ”Jobbskapandet i ekonomin är allt mer beroende 
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av tillväxt i små och medelstora företag. Samtidigt innebär ökad internationell konkurrens att 

svenska företag ständigt måste arbeta för att öka förädlingsvärdet, stärka sin konkurrenskraft, 

vara innovativa och hitta nya marknader”. (Regeringen 2015, s. 27) 

 

Enligt min analys är utgångspunkten att etablera förhållningssätt institutionellt som har 

utgångspunkt i behovet att producera tillväxt. På så sätt anammar politiken företagens och 

näringslivets problematik och behov i en global konkurrenssituation. 

 

4.2.2. En innovations-kedja och attraktivitet representerar konkurrensproblemet 

	
4.2.2.1 Innovation 

Innovation är den viktigaste politiska rationaliteten i den nationella tillväxtpolitiken. 

Förutsättningarna för att kunna producera innovationsburen tillväxt behöver vara så goda som 

möjligt i samhället. Innovation anses bidra till att etablera både välstånd och global 

konkurrenskraft för företagen och näringslivet. Innovation problematiseras följaktligen i en 

global konkurrenssituation för företagen (min kursivering): 

 
Innovation är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och därmed för tillväxt och 
framtida välstånd. Ett gott innovationsklimat är ett villkor för företagens konkurrenskraft. För att 
konkurrera i allt mer globala produktions- och innovationsnätverk krävs ständig förnyelse av 
erbjudanden, processer och organisation (Regeringen 2012, s. 7).  

 
Här omtalas åtgärder i relation till ett gott regionalt innovationsklimat. Innovation är helt 

enkelt centralt för regionernas utvecklingsarbete och även i denna passage är innovation satt i 

en problematisk global konkurrenssituation (min kursivering): 

 
Innovations-, företags- och entreprenörskapsklimatet har en avgörande betydelse för näringslivets 
konkurrenskraft. Det är därför betydelsefullt att främja olika typer av innovationer, bl.a. i små och 
medelstora företag samt en miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher. Det är 
dessutom angeläget att utveckla starka regionala forsknings- och innovationsmiljöer. Universitet 
och högskolor har en viktig roll för utvecklingen av innovationer och ett stärkt samarbete mellan 
lärosäten, företag och det omgivande samhället är viktigt för att möta den ökande internationella 
konkurrensen. (Regeringen 2015, s. 24) 

 

I den här passagen kommer betydelsen av ett gott regionalt innovationsklimat till uttryck som 

samtidigt visar hur viktiga företagen är i relation till utformningen: 

 
För att främja de innovationer som sker löpande i små och medelstora företag är det betydelsefullt 
att dessa företag kan få stöd i form av t.ex. nätverk, kompetens, kapital samt stöd till varu- och 
tjänsteutveckling utifrån deras unika behov. Här spelar bl.a. innovationskontor, forskningsparker 
och inkubatorsverksamhet en viktig roll i de regionala innovationssystemen för att stimulera 
framväxten av nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag. (Regeringen 2015, s. 25) 
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4.2.2.2 Entreprenörskap 

Entreprenörskap en aktörs-rationalitet som betonar betydelsen av att tillväxt produceras, i 

anslutning till innovation eller i bred bemärkelse. Det förefaller som om regeringen vill stärka 

betydelsen av näringslivsaktörers medverkan i diverse processer. I det här exemplet passar 

”entreprenöriella kompetenser” ihop med ”utvecklingen av innovationer” inom regionernas 

utvecklingsarbete och även här problematiseras den internationella konkurrenssituationen 

(mina kursiveringar): 

 
Att främja samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer är också viktigt. På regional nivå har 
universitet och högskolor viktiga roller för utvecklingen av innovationer. Det är angeläget att den 
entreprenöriella kompetensen, liksom förutsättningarna för universitet och högskolor att stödja 
forskares och studenters nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap, stärks. Ett fortsatt 
samarbete mellan lärosäten, företag och det omgivande samhället i övrigt ska främjas. Detta 
bidrar till den regionala attraktiviteten och är centralt för att möta den ökande internationella 
konkurrensen. (Regeringen 2015, s. 25). 

 
Entreprenörskap är inte en rationalitet som endast förstås i relation till att betona och 

välkomna befintliga näringslivsaktörer i diskursen enligt min analys. Entreprenörskap betyder 

även att det finns ett befolkningsperspektiv inom diskursen. Det är önskvärt att fler människor 

än de befintliga företagen hänger sig åt företagande eller närvarar i tillväxtprocesser. Vem 

som helst kan vara entreprenör: 
 

En politik för att främja entreprenörskap och växande företag omfattar ramvillkor, incitament och 
riktade insatser. Sverige behöver ett näringsklimat där många människor, oavsett ålder, kön, 
boendeort eller bakgrund, ser möjligheter och vågar ta risker, men också har tillgång till de 
resurser och stöd de kan behöva i kritiska utvecklingsskeden. (Regeringen 2015, s. 27) 

 

Värdefullt innehåll behöver inte bara skapas utan även spridas för att det ska bidra till 

önskvärda effekter ekonomiskt. Här har entreprenörer (min kursivering) en betydelsefull roll: 

 
För att idéer ska bli innovationer behövs era olika roller: visionärer, uppfinnare eller kreatörer som 
kommer med idéer, användare och kunder som efterfrågar och allt oftare är med och skapar nya 
varor, tjänster och processer, entreprenörer som driver och organiserar förverkligandet av idéer, 
säljare som kommunicerar idéer samt finansiärer som tror på det potentiella värdet av idéer och 
skjuter till kapital samt ofta även affärskompetens. (Regeringen 2012, s. 10)  

 

Regeringen tycks även vilja påtala att befolkningen bör anpassa sina kunskaper och attityder 

till arbetsmarknaden utefter villkoren för att producera välstånd. I det här exemplet är det 

utbildningsväsendets roll att förmedla behovet av entreprenörskap (min kursivering) som 

återigen lyfts fram i relation till innovation: 
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Sveriges sysselsättning har länge varit starkt beroende av stora industriföretag och offentlig sektor. 
Även om dessa strukturer delvis förändras lever en allmän uppfattning kvar om att avslutade 
studier snarare leder till anställning än egenföretagande. Detta kan hämma människors 
innovationsförmåga. Förmåga till och intresse för entreprenörskap är viktigt för människors 
inställning till innovation i sina roller som företagare, ledare, medarbetare, användare och 
medborgare. Utbildningssystemet är en viktig arena för att forma attityder, intresse och 
färdigheter relaterade till entreprenörskap (Regeringen 2012, s. 25). 

 

4.2.2.3 Kreativitet 

I innovationsstrategin som betonar behovet av innovation generellt, hos befolkning och i 

samhället i stort, är kreativitet en väl synlig politisk rationalitet. Kreativitet är alltså en 

mänsklig inneboende potential som i den diskursiva kontexten kan frigöra 

innovationsförmåga. I inledning av dokumentet ställer regeringen frågan: ”Hur uppstår 

innovation?”. Svaret är: ”Innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den 

enskilda människan” (Regeringen 2012, s. 9).  

Således är kreativitet ett rationellt förhållningsätt för, i den här diskursen, offentliga aktörer 

att stimulera människor, aktörer eller andra subjekt att bli mer innovativa. Inte minst gäller det 

dem som utgör utbildningsväsendet (märk väl att den globala kunskapsekonomin förändras i 

ett högt tempo och således problematiseras i relation till kreativitet): 

 
Utbildningssystemets förmåga – från förskola till gymnasieskola, yrkesutbildning samt universitet 
och högskolor – att utveckla ämneskunskap är grundläggande för ett lands innovationsförmåga. 
Utbildningssystemet spelar även en viktig roll för att bidra till att utveckla människors kreativitet, 
entreprenörskap och förståelse för en hållbar utveckling i samhället m.m. I den globala 
kunskapsekonomin, som förändras i högt tempo och där it integreras i vardag, arbetsliv, 
företagande och relationer, ökar betydelsen av digital kompetens, goda språkkunskaper samt 
förmåga att orientera sig i olika kulturer. (Regeringen 2012, s. 24) 

 
De offentliga aktörerna ges även ett recept på hur kreativitet och innovation kan samspela 

med varandra. Både att skapa möten och erbjuda ett öppet och mångfaldigt klimat kan 

påverka innovationsförmågan i relation till kreativitet:  

 
Innovation frodas i olikhet och mångfald. När människor rör sig mellan arbetsplatser, regioner och 
länder över hela världen ökar möjligheterna att utveckla och kombinera kunskaper, kompetenser 
och erfarenheter. Innovation och kreativitet gynnas också av möten och samarbeten mellan 
människor av olika kön, ålder och etnisk tillhörighet. Ett öppet, inkluderande samhälle som gynnar 
människors rörlighet och välkomnar och tar tillvara deras olikheter är därför grundläggande för 
innovation. I dagens globala och snabbrörliga samhälle är detta angeläget för att ta tillvara alla 
källor till kreativitet, innovativa idéer och förändringsförmåga. Organisationer som arbetar aktivt 
med mångfald tenderar att ha bättre produktivitet. (Regeringen 2012 s. 26). 
 

4.2.2.4 Attraktivitet 

Attraktivitet är en regional eller inom-institutionell politisk rationalitet om innovations-kedjan 

representerar rationalitet som finns bortom offentliga aktörers kontroll. Men i likhet med 
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innovations-kedjan utvecklas attraktivitet av problematiseringar genom den internationella 

konkurrenssituationen. I ett tidigare redovisat exempel kan attraktivitet förknippas med 

attraktivitet så som i ett attraktivt klimat för företag (min kursivering): 

 
Att främja samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer är också viktigt. På regional nivå har 
universitet och högskolor viktiga roller för utvecklingen av innovationer. Det är angeläget att den 
entreprenöriella kompetensen, liksom förutsättningarna för universitet och högskolor att stödja 
forskares och studenters nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap, stärks. Ett fortsatt samarbete 
mellan lärosäten, företag och det omgivande samhället i övrigt ska främjas. Detta bidrar till den 
regionala attraktiviteten och är centralt för att möta den ökande internationella konkurrensen. 
(Regeringen 2015, s. 25). 

 

Men attraktivitet förefaller framförallt att avse ”att attrahera med attraktivitet” och ibland 

används ordet attraktionskraft. I den här kontexten är den regionala miljön bortom 

näringslivsklimatet föremål för attraktiviteten. Vad som är attraktivt är till viss del en öppen 

fråga och således framstår attraktivitet som något spretigt. Vad som tycks vara centralt är att 

attraktivitet formas av ett företagsperspektiv. Det anses vara svårare att rekrytera kompetens 

om det inte finns attraktiva miljöer lokalt, attraktivitet förutsätter således regional eller lokal 

konkurrenskraft (min kursivering) i dokumenten: 

 
Sveriges hållbara tillväxt och utveckling är inte enbart beroende av näringslivets villkor. Den är 
också beroende av de miljöer människor bor och verkar i. Tillgång till bl.a. utbildning, tillgänglig 
infrastruktur, arbetsmarknad, service, it, kultur och boende är viktiga förutsättningar för en 
attraktiv miljö där människor och företag kan verka och växa. Möjligheten att erbjuda goda livs- 
och boendemiljöer är avgörande för att skapa regioner som kan attrahera, behålla och utveckla 
såväl kompetenser som företag och kapital. Attraktivitet är därför en central förutsättning för 
hållbar tillväxt och utveckling och därmed en viktig utgångspunkt i det lokala och regionala 
tillväxtarbetet. (Regeringen 2015, s. 10).  

 

Lite längre fram i den nationella strategin motiverar den globala konkurrenssituationen 

regional attraktivitet (tillsammans med regional konkurrenskraft): ”Sammantaget ställer 

globaliseringen stora krav på landets regioner att ta vara på nya möjligheter och att göra 

strategiska och långsiktiga satsningar som främjar den regionala attraktiviteten och 

konkurrenskraften” (Regeringen 2015, s. 18). 

 
Det finns även en explicit internationell utåtriktad regional attraktivitet som påtalar betydelsen 

av att profilera sig för diskursivt viktiga aktörer (min kursivering): 

  
Sveriges regioner behöver vara internationellt konkurrenskraftiga för att kunna attrahera 
kompetens, företag och kapital. Konkurrenskraftiga regioner står också bättre rustade för att möta 
bl.a. konjunktursvängningar och olika samhällsutmaningar. Därför är det viktigt att regioner 
profilerar sig och gör den egna regionen attraktiv för utländska företag, investerare, forskare, 
studenter, arbetskraft och besökare. (Regeringen 2015, s. 47) 
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4.2.3 Betydelsefulla aktörer och platser i regionala utvecklingsstrategier 

Analysen avslutas med att analysera hur innovation, entreprenörskap, kreativitet och 

attraktivitet bidrar till att skapa betydelsefulla aktörer och platser (eller betydelsefullt 

geografiskt platsinnehåll) i regionernas utvecklingsarbete genom handlingar och prioriteringar 

i de tre utvalda regionala utvecklingsstrategierna. I min forskningskontext är detta innehåll 

diskursiva effekter av det nationella konkurrensproblemet från den nationellt stipulerande 

tillväxtpolitiken. 

 

4.2.3.1 Innovation: Värdefulla nätverksaktörer 

 

4.2.3.1.1 Region Norrbotten 

Region Norrbotten anger flera konkreta satsningar som skapar olika nätverkskonstellationer i 

relation till innovation. Hälsa och sjukvård är ett område som kan utveckla innovationer med 

aktörers hjälp (min kursivering): 

				
Vi måste ha höga ambitioner och mod att utveckla innovationer inom hälsa och sjukvård, där en 
förutsättning är god samverkan mellan till exempel universitet, forskningsinstitut, företag och 
organisationer, som kan bidra till utvecklingen och att snabba på omställningen. (Region 
Norrbotten 2019, s. 30) 

 
Ett annat innovationsområde är andra befintliga näringar som behöver ställa om för att möta 

samhällsutvecklingen. I tidigare utvärderade exempel har samverkan mellan branscher och 

kompetenser (min kursivering) skapat innovation: 

	
Internationell konkurrens, digitalisering och hållbar utveckling driver ständigt på en allt snabbare 
strukturomvandling. Många traditionella yrken fasas ut, men det finns också möjligheter till ökade 
ekonomiska vinster, nya tjänster, er kompetenser, arbetstillfällen och affärsmöjligheter Det ställer 
höga krav på innovationsförmåga och flexibilitet. Att Norrbotten lyckas ställa om arbetskraften 
och få er i sysselsättning är avgörande för länets konkurrenskraft och tillväxt. Vi behöver vara 
proaktiva, utveckla våra arbetssätt samt ständigt höja den tekniska nivån. Det finns många 
exempel i länet på både större och mindre organisationer och företag som använder 
digitaliseringen på innovativa sätt, exempelvis e-hälsa inom vård och omsorg och gamification 
inom gruvnäringen. Innovationer som dessa bygger i hög grad på samverkan mellan branscher 
och kompetenser.  

	
Smart specialisering nämns som en satsning. Utgångspunkten förefaller vara att satsa på att 

utveckla redan kända eller framgångsrika näringar, även om regionen parallellt drivs av ett 

helhetsperspektiv (min kursivering):  

 
Malm och mineraler, skogen och vattenkraften bör även i framtiden finnas i fokus för forskning, 
som tack vare vår tillgång till unika råvaror, kan säkerställa europeisk konkurrenskraft Vi behöver 
också vara innovativa och söka gränsöverskridande samarbeten mellan alla våra näringar För att 
möta framtiden och dess utmaningar är forskning inom digitalisering, rymd och AI av stor 
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betydelse för utvecklingen av Norrbotten. Smart specialisering är att förstärka regionens 
konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potentiell tillväxt. Vi ska också 
fortsätta att utveckla kreativa, innovativa miljöer inom alla näringar, stötta etablerade och nya 
kluster som gör oss internationellt konkurrenskraftiga även i framtiden. (Region Norrbotten 2019, 
s. 45) 

 
Region Norrbotten vill alltså satsa på det regionala innovationssystemet och välkomna många 

olika aktörer (min kursivering): ”Norrbotten bör satsa på att skapa er innovativa miljöer, där 

aktörer från näringsliv, universitet och högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor och 

idéburna organisationer samlas för att skapa nya innovationer (Region Norrbotten 2019, s. 

48). 

4.2.3.1.2 Region Uppsala 

I likhet med Region Norrbotten är Region Uppsalas olika nätverk med diverse aktörer (min 

kursivering) som tar itu med önskemålet av innovativa tillväxtprocesser centralt: ”Regionen 

ska stärka sin position som globalt attraktivt innovationsområde genom att människor, små 

och stora företag, nätverk, företags- och innovationsstöd, akademi, forskning, kommuner och 

myndigheter möts och samspelar mer”. (Region Uppsala 2017, s. 20)    

 
Ett konkret innovationsexempel är att utveckla olika naturresurser inom regionen och som kan 

antas samla olika aktörer (min kursivering):   

 
För att möjliggöra en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda 2030 gäller det att 
Uppsalaslättens bördiga jordar och regionens stora kunnande inom gröna näringar tas tillvara. En 
hållbar produktion vilar på effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster, minskad 
miljöpåverkan och långsiktig ekonomisk bärkraft. Ökad samverkan och kunskapsöverföring 
mellan universiteten, företagare inom grönt näringsliv och boende på landsbygden behövs för att 
öka förädlingsvärdet och innovationskraften. (Region Uppsala 2017, s. 18)  

	
Enligt Region Uppsala är en del näringar inom regionen betydelsefulla för innovationsarbetet 

i Sverige. Det är viktigt att dessa näringar ges tillgång till olika regionala nätverk (min 

kursivering): 

	
Life science (livsvetenskaper) är en mycket viktig industri för Sverige och med särskild relevans 
för hela Stockholm-Uppsalaregionen. Denna sektor bidrar genom ny teknik, behandlingsmetoder 
och diagnoser till bättre vårdkvalitet, ökad hälsa och ett längre liv med kvalitet även i äldre år för 
befolkningen. Framgången har vilat på en unik och nära samverkan mellan företag, forskare och 
den svenska hälso- och sjukvården, där för Uppsalas del Pharmacia historiskt haft en helt 
avgörande roll. För en utvecklad smart specialisering och ökad innovationskraft behöver dessa 
olika styrkeområden korsbefruktas genom nya mötesplatser och samarbetsprojekt. (Region 
Uppsala 2017, s. 20)    

	
Olika forskningsaktörer har, i likhet med Region Norrbottens utvecklingsarbete, en central 

betydelse för Region Uppsalas utvecklingsarbete (min kursivering): 
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För att befästa universitetens ställning bland globalt ledande lärosäten behövs en ökad andel 
basanslag för forskning och stärkt finansiering av såväl utbildning som forskningsinfrastruktur. Ur 
de stora satsningarna på forskning behöver er banbrytande upptäckter och innovationer utvecklas 
till framgångsrika företag. Samverkan mellan universiteten, näringsliv och omgivande samhälle 
behöver utökas för ömsesidig nytta. Det är högt prioriterat att stärka banden mellan den 
akademiska forskningen i Uppsala och regionens industriella styrkeområden. (Region Uppsala 
2017, s. 21) 

 

4.2.3.1.3 Region Örebro län 

Region Örebro län tangerar de föregående två regionernas strategier och engagerar olika 

nätverk i relation till innovation med olika aktörers medverkan (min kursivering):  
 

Hållbar tillväxt i en global ekonomi kräver hög innovationskraft och omställningsförmåga. Det är 
därför nödvändigt för ett litet län att arbeta strategiskt och långsiktigt med innovationsfrågor. Det 
bidrar till att skapa förutsättningar för en positiv näringslivs- och samhällsutveckling med ett 
tydligt samspel mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. (Region Örebro län 
2018, s. 22) 

 
Även för Region Örebro län är det av stor vikt att stimulera olika nätverk med diverse aktörer 

intill forskningsaktörers kompetenser (min kursivering) i det framtida utvecklingsarbetet: 

 
Samverkan mellan universitet och samhälle gör utbildning och forskning attraktiv och 
konkurrenskraftig. Privata, offentliga och civila aktörer arbetar tillsammans för att bygga upp 
innovativa miljöer för forskning, tester och demonstration. Detta skapar samhällsutvecklande 
innovationer samt nya tekniker och processer inom industrin. (Region Örebro län 2018, s. 23) 

 
I likhet med de andra två regionerna har Region Örebro län specialiseringar som enligt texten 

gagnar företag och offentliga strukturer (min kursivering):  

 
Det starka innovationssystemet ökar vår regionala konkurrenskraft och stimulerar hållbar tillväxt. 
Länets prioriterade specialiseringar bidrar till nytta för företag och offentliga strukturer. 
Offentliga medel används effektivt för att främja innovationsutveckling. Smart specialisering ökar 
internationaliseringen av näringslivet och uppmuntrar investeringar där både näringslivet och de 
offentliga verksamheterna bidrar. (Region Örebro län 2018, s. 23) 

 
Hälso- och sjukvård är en viktig regional näring som bidrar till att samla aktörer (min 

kursivering) i det framtida regionala utvecklingsarbetet:  

 
Vi har utvecklat gemensamma innovationsmiljöer för hälso- och sjukvård, universitet och 
näringsliv. Universitetssjukhusets roll är stark både på den nationella och på den internationella 
arenan. Den högspecialiserade hälso- och sjukvården är en självklar regional och nationell 
samarbetspartner och bidrar i hög utsträckning till länets attraktions- och utvecklingskraft. (Region 
Örebro län 2018, s. 23) 
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4.2.3.2 Entreprenörskap: Företag och entreprenörer 

 

4.2.3.2.1 Region Norrbotten 

En del av Region Norrbottens utvecklingsarbete är visionen att skapa gynnsamma 

förutsättningar för entreprenörer och företag genom att satsa på entreprenörskap: 

 
Näringslivet i Norrbotten har blivit starkare och tagit till sig digitaliseringens möjligheter. 
Entreprenörer, företag och internationellt kapital samlas i Norrbotten och nya företag blomstrar. 
Inte minst inom våra kulturella och kreativa näringar, där besöksnäringen och Swedish Lapland är 
en världsledande turistdestination, baserad på vår unika natur och vildmark. (Region Norrbotten 
2019, s. 4) 

 

Intill entreprenörskap betonas behovet av nya företag och utveckling för befintliga företag 

(mina kursiveringar): 

 
Norrbotten behöver ett bredare näringsliv och tillväxt i små och medelstora företag samt i sociala 
företag. Därför är det angeläget att stärka entreprenörskap och företagande i hela Norrbotten. 
För att skapa hållbar tillväxt måste erfarenhetsutbyte och lärande mellan olika branscher utvecklas. 
Länet behöver även öka samarbetet och samverkan med andra regioner och länder, vilket kan 
bidra till att attrahera nya investeringar och etableringar. Små och medelstora företag inom olika 
branscher har större behov av stöd vid internationalisering och export än de traditionella 
industriföretagen. Det är därför av stor vikt att exportfrämjande kompetens finns för företagen i 
hela länet. De samiska företagen har goda utvecklingsförutsättningar och bidrar till att öka 
mångfalden och variationen i länets näringsliv. Rennäringen kan kombineras med turism och 
företagande inom kulturella och kreativa näringar samt tjänste- och kunskapssektorn. (Region 
Norrbotten 2019, s. 48) 

 
Entreprenörskap sätts även i relation till förutsättningar för att skapa tillväxt i inte så 

kommersiellt utvecklade näringar: 

 
Regionens natur, kultur och historia, stora och glest befolkade arealer, vinterklimat, norrsken och 
midnattssol, ger goda möjligheter att skapa produkter och upplevelser av hög kvalité. Utveckling 
av samisk turistnäring, med utgångspunkt från den samiska befolkningens förutsättningar och 
behov, kan stimulera till fler innovationer och entreprenörskap i Norrbotten. (Region Norrbotten 
2019, s. 45) 

   

4.2.3.2.2 Region Uppsala 

Hos Region Uppsala tycks entreprenörskap vara en integrerad del av innovationsarbetet och 

entreprenören (mina kursiveringar) framstår som en given aktör inom det regionala 

utvecklingsarbetet: 

 
För att säkra och stärka rollen som nyskapande region och vidga arbetsmarknaden genom fler 
konkurrenskraftiga företag, behöver förutsättningarna för innovation och entreprenörskap 
stärkas. Regionens företags- och innovationsstöd ska kunna specialisera sig och utveckla 
fokusområden men samtidigt kunna svara upp mot behov hos företag och entreprenörer oavsett 
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ursprung och hemvist. Genom god samverkan mellan företags- och innovationsstödets aktörer kan 
varje företag snabbt nå fram till rätt stöd, oavsett vilken ingång företaget väljer. (Region Uppsala 
2018, s. 20) 

 
Region Uppsala vill arbeta för ett gott företagsklimat som underlättar för entreprenörer och i 

förlängningen utvecklingen av nya och befintliga företag i regionen: ”Varje kommun ska 

sträva efter att erbjuda ett så bra företagarklimat som möjligt, så att er män och kvinnor kan 

starta företag inom olika branscher, med både bredd och spets. Fler nystartade företag bidrar 

till ökad dynamik i ekonomin och ger en mer diversifierad arbetsmarknad”. (Region Uppsala 

2018, s. 21) 

	
4.2.3.2.3 Region Örebro län 

Utgångspunkten för Region Örebro län (2018, s. 20) är att: ”Entreprenörskapet behöver 

stärkas för att skapa förnyelse i näringslivet”. Det innebär att utveckla förutsättningar för 

entreprenörskap i hela länet som riktar fokus på företag (min kursivering): ”Det finns goda 

förutsättningar att starta, driva och utveckla företag i samtliga kommuner i länet. Detta är 

möjligt tack vare god infrastruktur, god kompetensförsörjning och ett gott företagsklimat” 

(Region Örebro län 2018, s. 21).  

 

Denna strategiska inriktning betonar även entreprenörer (min kursivering) som en viktig 

aktör: ”Skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda förutsättningar att starta, driva 

och utveckla företag. Öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet i näringslivet. 

Underlätta för er etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter”. (Region Örebro 

län 2018, s. 21)  

 

4.2.3.3 Attraktivitet: Attraktiva regioner för tillväxt och konkurrenskraft 

 

4.2.3.3.1 Region Norrbotten 

Region Norrbotten har de senaste tio åren attraherat unga till platsen. Olika faktorer har spelat 

in, sammantaget har spännande fysiska platser, kulturliv och attraktiva livsmiljöer varit 

betydelsefullt:   

 
De senaste tio åren har varit mycket omvälvande för Norrbotten, där visionen om att bli Sveriges 
mest välkomnande och nytänkande region, utvecklat länet till en kreativ mötesplats för nya idéer, 
innovationer och skaparkraft. Där vi välkomnar mångfald, prioriterar jämställdhet och jämlikhet 
och är på god väg att bygga ett av världens mest hållbara samhällen. Detta har attraherat många 
människor från hela världen, framförallt unga som vill skapa sin framtid i Norrbotten. Här finns 
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spännande jobb, skolor, bostäder, ett rikt kulturliv och attraktiva livsmiljöer. (Region Norrbotten 
2019, s. 1) 

 

Region Norrbotten betonar att attraktivitet i regionen hör till den upplevda livsmiljön (min 

kursivering): 

	
Norrbotten erbjuder närhet till boende, idrott och fritid, natur- och kulturupplevelser, arbete och 
utbildning – en attraktiv livsmiljö för många människor. Genom en framsynt planering som 
inkluderar hela länet har Norrbotten goda förutsättningar att utvecklas till ett hållbart och 
livskraftigt län. (Region Norrbotten 2019, s. 20) 

	
	
Arbetet att digitalisera samhället kan bidra till den regionala attraktiviteten eftersom utbud, 

upplevelser, tjänster och service bidrar till attraktiva livsmiljöer, enligt Region Norrbottens 

utvecklingsarbete:  

 
Attraktiva livsmiljöer skapas där det finns ett brett utbud och en hög variation av upplevelser, 
tjänster och service. Ett robust och väl utvecklat region- och stadsnät är en förutsättning för att 
lyckas med den digitala omställningen, där norrbottningarna kan ta del av och använda service och 
nya tjänster på helt nya sätt (Region Norrbotten 2019, s. 22) 

 

Olika naturmiljöer i regionen bidrar till biologisk mångfald, möjligheter till friluftsliv och en 

tillgång för attraktiv livsmiljö och hållbar näringslivsutveckling (min kursivering): 

 
I Norrbotten finns stora områden med höga och unika natur- och kulturvärden som nationalparker, 
världsarv, naturreservat och ekoparker. Dessa utgör en unik resurs både för den biologiska 
mångfalden och för friluftslivet samt är en viktig tillgång for en attraktiv livsmiljö och håll bar 
näringslivsutveckling. Med koppling till den fysiska planeringen, behövs fortsatt arbete med hur 
natur- och kulturmiljöerna kan bevaras, användas och utvecklas, för att bli en tillgång för den 
regionala utvecklingen och för hållbar tillväxt i länet (Region Norrbotten 2019, s. 25) 

 

4.2.3.3.2 Region Uppsala 

I Region Uppsalas utvecklingsarbete har platsen attraktiva tätorter och en mångfald av 

boendemiljöer som tack vare olika natur- och kulturmiljöer attraherar fler invånare (min 

kursivering): 

 
Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd 
kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och 
består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt 
nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren, Dalälven och 
livsmiljöer som attraherar fler invånare. (Region Uppsala 2017, s. 10) 
  

Staden Uppsala är en viktig del av attraktiviteten eftersom staden är en attraktiv regionkärna 

för företag och arbetstillfällen, samtidigt är Uppsala en mötesplats i olika avseenden: 
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Uppsala stad har en central roll i länet, som arbetsmarknad och för samhällsfunktioner, service, 
utbildning, kultur och nöjen. Staden är en viktig mötesplats för regionens invånare och besökare 
och måste därför vara lätt att nå, som nordlig kärna i huvudstadsregionen och storregional nod i 
Östra Mellansverige. Det är viktigt att fler företag och arbetstillfällen kan tillkomma i en attraktiv 
regionkärna samt att utveckla samspelet med andra kommuner i länet och kringliggande län. 
(Region Uppsala 2017, s. 13) 

 
Även landsbygden är en viktig attraktionsfaktor för Region Uppsala: 

		
Landsbygden är ett viktigt konkurrensmedel för etableringar, då få platser i Europa har så mycket 
och så attraktiv landsbygd som Sverige. Insatser för landsbygden ska skapa förutsättningar för 
människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god offentlig och privat 
service inom rimliga avstånd och goda kollektiva transporter till delregionala orter (Region 
Uppsala 2017, s. 22) 

		
Likaså behöver stadsmiljöerna och andra bygder ha ett rikt utbud (min kursivering) för att 

attraherar människor till platsen: ”Attraktiva stadsmiljöer och bygder med ett levande 

restaurang- och nöjesutbud och olika event lockar nya besökare, företag och invånare” 

(Region Uppsala 2017, s. 22). Områden som tidigare i texten kopplats till viktigt innehåll för 

besöksnäringen: ”Kultur- och matupplevelser är viktiga för besöksnäringen, då ett rikt 

kulturliv är en anledning till besök. För att få er kommersiella gästnätter och utländska 

besökare behöver nya och bättre tematiska erbjudanden och event för besöksnäringens 

målgrupper skapas och paketeras”. (Region Uppsala 2017, s. 21)   

 
4.2.3.3.3 Region Örebro län 

Region Örebro län vill satsa på att bygga bostäder för att attrahera viktig arbetskraft (min 

kursivering) till regionen: 

 
År 2030 är bostadsmarknaden i balans i hela länet. Vi kan erbjuda olika typer av goda 
boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer och det är lättare för arbetsgivarna att attrahera 
arbetskraft med rätt kompetens. Vi har skapat förutsättningar för boende där befolkningen ökar 
och förutsättningar för befolkningsutveckling där befolkningen åldras och minskar (Region Örebro 
län 2018, s. 34). 

 
Region Örebro län anser att de är en attraktiv plats (se Region Örebro län 2018, s. 40). I 

framtiden är även olika grepp (mina kursiveringar) för att göra regionen attraktiv för länets 

invånare viktigt: 

	
År 2030 har alla människor i länet tillgång till stimulerande fritidsaktiviteter, oberoende av 
bakgrund och intresse. Aktiviteter och evenemang är tillgängliga för alla. Kultur, evenemang och 
naturupplevelser har utvecklats vidare och blivit än mer attraktiva, konkurrenskraftiga och 
hållbara. Det har bidragit till ökad ekologisk hållbarhet och ekonomisk tillväxt, men även till att 
förbättra livsmiljön för oss som bor här. Vi använder och utvecklar natur- och kulturmiljöerna 
utan att värdena förstörs. Upplevelser och evenemang av högsta klass är en viktig del av länets 
varumärke. (Region Örebro län 2018, s. 41). 
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Även besöksnäringen bidrar i samma kontext till viktiga och aktiva satsningar för Region 

Örebro läns framtida utvecklingsarbete (min kursivering): 
 

Vi förpackar och marknadsför länets tillgångar och kvaliteter, vilket leder till ökad 
konkurrenskraft och exportmognad. Produktutveckling och tematiska destinationer har skapat ett 
län som är attraktivt att besöka och leva i under alla säsonger. Detta har skapat er arbetstillfällen 
och ökad hållbar tillväxt i länet. Örebro är nu den största mötesstaden utanför de tre 
storstadsregionerna. (Region Örebro län 2018, s. 41). 

	
4.3 Resultatdiskussion 

För att sammanfatta resultatet från forskningsfrågorna av policyanalysen så formas 

styrningsmentalitet mellan policyerna och de regionala utvecklingsstrategierna av politiska 

rationaliteter som utvecklas från problematiseringar av konkurrensvillkoren för företag och 

näringsliv i en global ekonomi. I relation till ett problem (policyproblemet) produceras 

regionernas utvecklingsarbete genom behovet av tillväxt i samhället, i relation till efterfrågan 

av välfärdsförsörjning. Konkurrensvillkoren för att producera tillväxt för företagen och 

näringslivet blir politikens problem enligt min analys av policyerna och görs till ett nationellt 

konkurrensproblem. Det vill säga, enligt dokumenten är det olika institutionella aktörers 

rationella uppdrag i tillväxtpolitiken att på olika sätt anpassa samhället och befolkningen till 

den här verklighetsbeskrivningen.   

 

I analysen av de valda regionala utvecklingsstrategierna bidrar innovation framförallt till att 

särskilt två sorters nätverksaktörer görs betydelsefulla för regionernas utvecklingsarbete, 

enligt mina tolkningar. Även om de ambulerande nätverken betonar många aktörers 

medverkan så är kunskapsaktörer och kommersiella aktörer de betydelsefulla aktörerna inom 

regionala innovationsprocesser. Kunskapsaktörer är forskare eller andra universitetsaktörer 

som bjuds in till nätverken för att bistå innovationsprocesser med kunskap och kompetens. De 

kan sägas ha något av en kunskapsförädlande roll i relation till de kommersiella aktörerna 

som enligt min analys företrädesvis är befintliga företag- och näringslivsaktörer. 

Kommersiella aktörer är aktörer som kan hantera problemet i policyerna, att verka för att 

behovet av produktionen av tillväxt även relaterar till de globala konkurrensvillkoren. Jag 

utesluter inte att andra aktörer som medverkar i nätverken kan ha betydelsefulla roller inom 

innovationsprocesser men några speciella fördelar med deras medverkan redovisas inte i 

nämnvärd utsträckning, enligt min analys.  

 

Entreprenörskap som politisk rationalitet bidrar till att stärka de kommersiella aktörernas 

status i regionernas utvecklingsarbete. Det bidrar även till att betona entreprenören som en 
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viktig sorts kommersiell aktör, enligt min analys. Dessutom redovisar jag entreprenörskap 

som viktigt i relation till innovation i policyanalysen. Öjehag-Pettersson (2015) anser att 

entreprenörskap kan ses som ett uttryck för viljan att ytterligare kommersialisera 

producentrollen inom regionala innovationsprocesser. Entreprenörskap framstår således i den 

här kontexten som ett förhållningssätt inom diskursen för att innovationer genom regionernas 

utvecklingsarbete ska nå marknader.   

 

Expertisen, innovativa företag (eller motsvarande representanter) och entreprenörer framstår 

idealt som de viktigaste typerna av aktörer för regionernas utvecklingsarbete. Enligt mina 

tolkningar påminner uppsättningen av aktörer om den superkreativa kärnan på 

arbetsmarknaden, talangen i teorin den kreativa klassen. Rose & Miller (2008) har etablerat 

subjektskonstruktion, hur subjekt positionerar sig i relation till rationalitet i en domän. De 

nämnda aktörerna förefaller kunna ha diskursiva subjektspositioneringar i kritisk närhet inom 

innovationsprocesser. Aktörerna förefaller bidra till de olika processerna med sina kreativa 

förmågor och får därmed sägas ha tänkande uppdrag. I likhet med talangen är de 

betydelsefulla för att de bistår med konkurrenskraft för platsen. 

 

Med likheten mellan den nationella tillväxtpolitikens konkurrensrationalitet genom analysen 

av de regionala utvecklingsstrategierna och den kreativa klassens konkurrensuttryck är det, 

enligt min uppfattning, relevant att granska uppsättningen av betydelsefulla aktörer med olika 

sorters kritik som riktas emot teorin den kreativa klassen. I relation till Pecks kritik (Peck 

2005) framstår det som ett rimligt antagande att subventioner i form av stöd, utrymme och 

liknande till befintliga företag eller andra näringslivsaktörer i regionernas utvecklingsarbete 

bidrar till att gynna etablerade och välmående strukturer i samhället. Policyutformningen 

riskerar att bidra till att öka klyftorna mellan inkomstgrupper i samhället när vissa grupper 

gynnas. I relation till Parkers kritik och utgångspunkter (Parker 2008) så visar min analys att 

de betydelsefulla aktörerna framförallt representerar konkurrenskraft som passar regionernas 

uppdrag att föra tävlan på marknader. Hur de betydelsefulla aktörerna representerar 

befolkningssammansättningen och olika grupper i samhället förefaller i min analys genom 

min forskningskontext vara något oreflekterat. Vem eller vilka grupper som tilldelas makt och 

status i nätverken och i andra regionala arrangemang skulle kunna diskuteras genom flera 

olika perspektiv på befolkningen.  
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Attraktivitet är ganska sumeriskt beskrivet i de utvalda regionala utvecklingsstrategierna. Jag 

tycker att de framanalyserade exemplen på rumslig attraktivitet i analysen berättar att 

regionerna är väl förtrogna med välkända attraktiva platsattribut som har förknippats med 

konkurrerande platser sedan tidigare (se till exempel återgivningen av Aronssons redogörelser 

i teorikapitlet). Enligt min analys framhåller regionerna attraktiva boendemiljöer, upplevelser 

och kultur som viktiga inslag av den rumsliga attraktiviteten. Samtidigt tycker jag att analysen 

visar tendenser på att regionerna vill framhålla unika drag inom platsen. Det attraktiva 

innehållet får sägas representera en tydlig strävan att uppnå ett människovänligt klimat inom 

regionerna. Det tycks således finnas en del likheter mellan attraktiva regionala platser och hur 

Florida presenterar tolerans (se teorikapitlet). 

 

I kontexten av likheter med teorin den kreativa klassens toleransuttryck är det, enligt mina 

tolkningar, framförallt relevant att diskutera attraktiviteten i relation till de andra politiska 

rationaliteterna som producerar betydelsefulla aktörer. Med nyregionalismens utformning och 

genom det upplevda konkurrensproblemet kommer regionerna fortsatt ha ett stort utbyte och 

behov av att många viktiga aktörer deltar i olika regionaliseringsprocesser. Regionernas 

attraktiva rumslighet bör därför sättas i relation till regionernas uppdrag och närvaro på 

marknader även om attraktivitet genom analysen har olika tendenser. Enligt mina tolkningar 

bidrar attraktiviteten till att skapa valfrihet i marknadskontexter för olika sorters enskilda 

subjekt. Exempelvis för utomstående betraktare som inflyttare eller investerare och i given 

relation till ”attraktivitet för företagen och kompetensen” (i enighet med policyns 

utformning). 

 

Enligt mina tolkningar av hur de attraktiva anpassningarna bör förstås förefaller i samma 

kontext ett regionalt samhällsbygge med politisk utgångspunkt i kollektiva motiv, och i 

relation till regionala medborgares liv och förutsättningar, vara något av en antites. Även 

motstridiga perspektiv på ”regional utveckling” är relevant att lyfta fram i kontexten av 

attraktiva regioner.  

 

Regionala platser och berättelser som förefaller sakna eller har brist på förutsättningar att 

kunna etablera attraktivitet och konkurrenskraft tenderar att prioriteras bort eller upptas inte 

som viktigt innehåll i regionernas utvecklingsarbete genom min forskningskontext. I tidigare 

forskning har Grundel (2014) påpekat att urbaniseringen av det svenska samhället bidrar till 

befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt i städer, i samma kontext avbefolkas många orter 
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och bygder runt om i Sverige som har eller får en brist på sysselsättningsmöjligheter för 

lokalbefolkningen. Rönnblom (2014) menar att det finns ett urbant tolkningsföreträde i svensk 

politik, tendensen är att policyer anpassar politiska förhållningssätt till platser beroende på om 

de är städer eller landsbygd. 
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5 Slutsatser 
Regionernas utvecklingsarbete produceras av behovet av nationell konkurrenskraft. Det bidrar 

till att etablera sanning om samhällsutvecklingen inom regionerna. I relation till andra, 

motstridiga, perspektiv på regional utveckling inom regionerna förefaller regionernas 

utvecklingsarbete kunna bidra till att disciplinera egna medborgare och lokalsamhället i tanke 

och praktik. Trots att viss samhällsutveckling inom regionerna skulle kunna relatera till 

exempelvis försämrad samhällsservice och försämrade lokala försörjningsmöjligheter, som 

följder av långtgående demografiska förändringar. Attraktiviteten eller attraktiva regioner 

tycks snarare bidra till att manifestera skillnader och ojämlikhet mellan platser inom 

regionerna. 

 

Det är inte min sak att förmedla att regeringen skulle ha övergivit stora delar av Sverige 

genom utformningen av regionalpolitiken. Utvecklingen av regionalpolitiken bör enligt min 

uppfattning även förstås i relation till att samhällsstyrningen generellt har förändrats och tar 

nya vägar. Regeringen har en uttalad landsbygdspolitik och en landsbygdsminister. Vad jag 

förstår är det kommunala utjämningssystemet mellan rika och fattiga svenska kommuner ett 

viktigt exempel som visar att politiken inte övergivit den äldre regionalpolitikens tanke på 

nationell utjämning. Välfärdsstaten förefaller att fortsatt leva vidare enligt till exempel 

policyanalysen i den här uppsatsen.  

 

Däremot debatteras inte förutsättningarna för de självklara regionala anpassningarna genom 

det självklara innovationsbetonade regionala samhällsbygget. Jag tycker mitt 

forskningsbidrag bidrar till att påtala ett behov av att debattera förutsättningarna för den 

befintliga regionalpolitikens grunder och även bidrar till att redovisa ett sammanhang som en 

framtida debatt kan föras inom.        
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