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Are Swedish regions’ understanding of growth characterized of similarity or 
dissimilarity?   
	  
A comparative case study of Swedish regions’ understanding of growth in a competition 
perspective. 
 

The purpose of this essay is to describe Swedish regions’ understanding of growth in terms of 

similarity or dissimilarity in the perspective of regional competition. The study has the 

character of a comparative case study to illustrate similarities and dissimilarities. The choice of 

cases is the region of Skåne, Värmland and Norrbotten. The result is generalized to the 

population of Swedish regions. The theory of new regionalism is operationalized in an ideal 

type and applied on the empirical data, which consists of development strategies. The 

empirical data is analyzed through a qualitative textual analysis. 

 

The empirical findings in the different cases will be analyzed from the ideal types different 

elements. After doing so conclusion will be drawn whether Swedish regions understanding of 

growth is characterized of similarity or dissimilarity. 

 

The result shows that Swedish regions understanding of growth is characterized by both 

similarity and dissimilarity. The regions understanding of growth in respect of identifying 

regional strengths for growth is characterized by similarity. Differences in understanding of 

growth are found in respect of private-public partnerships and interregional cooperation.   
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1. Inledning 
 
 
1.1 Ämnesval och problembild 
Under senare år har ett allt större fokus riktats mot den regionala nivån både i Sverige och i 

Europa. En växande tilltro till den regionala nivån som politisk instans och som 

tillväxtdrivande faktor är en tendens som existerar både i teoribildning på området och i 

politiken (Gossas 2008, s. 44 och Fernández 2000, s.7ff). Den regionala nivåns ökade 

betydelse i samhällsdebatten kan bland annat förklaras med Sveriges medlemskap i EU och 

visionen om Regionernas Europa (Nilsson 2010, s. 7). Ett argument som ofta framhålls i detta 

avseende är att den regionala nivån behövs för att bland annat kunna möta nya samhälleliga 

utmaningar exempelvis finansieringen av en bred och allomfattande välfärd (Stegmann 

McCallion 2008, s. 587). 

 

En teoribildning som lyfter fram den regionala nivåns ökade betydelse är den så kallade 

nyregionalismen. Till skillnad från vad som ibland benämns som den gamla regionalismen, 

vilken bland annat kännetecknas av territoriell utjämningspolitik och ett top-down-perspektiv, 

så karakteriseras den nya regionalismen snarare av synen på regionen som konkurrerande 

aktör i ett internationellt sammanhang med betoning på regionens inre processer och större 

möjligheter i och med en decentraliserad politisk makt (Gren 2002a, s. 18ff). Nyregionalismen 

som teoribildning är tudelad då den dels innehåller en empiriskt grundad teoretisk förklaring 

till regionens ökade betydelse för ekonomisk utveckling och dels en normativ grund om att så 

bör vara fallet (Lovering 1999, s. 380). Detta är ett av de inslag inom den nyregionalistiska 

teorin som har kritiserats. Lovering argumenterar för att den empiriska grunden som 

nyregionalismen bygger sina påståenden på är för tunn och att teorins förklarande inslag därför 

inte håller (Lovering 1999, s. 380f). Fernández menar att nyregionalismens starka genomslag 

beror på att teorin utger sig för att vara värderingsfri då de normativa inslagen är subtila 

(Fernández 2000, s. 17). Vidare menar han att teorier kring regioner och regionbildning inte 

stannar vid att vara teoretiska konstruktioner utan också verkar som pådrivande motiv 

(Fernández 2000, s. 10). 

 

08	  Fall	  
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En utveckling i nyregionalistisk anda märks av även i Sverige. OECD1 uppger i en utvärdering 

beställd av regeringen år 2008 att den Svenska regionala utvecklingspolitiken har genomgått 

ett paradigmskifte från utjämningspolitik till en mer tillväxt- och konkurrensbaserad politik. 

Något som av OECD anses positivt och en utveckling som uppmuntras (Strategiskt 

tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, Regeringens 

skrivelse 2009/10:221, s. 12)  

Förändringen i den nationella regionala utvecklings-/tillväxtpolitiken är att den blivit mer 

inriktad på tillväxt, konkurrens och regionalt inflytande (Johansson & Rydstedt 2010, s. 48f). 

Från att det i Sverige tidigare har bedrivits en nationell regionalpolitik som fokuserat på att 

stödja tillväxtmässigt svaga områden har sedan början av 2000-talet områden med 

tillväxtmässigt goda förutsättningar prioriteras (Johansson & Rydstedt 2010, s. 134). I 

budgetpropositionen från år 2008 uttrycks stärkt regional konkurrenskraft i målet för politiken 

och detta på både lokal, regional och global nivå (Budgetpropositionen 2008 utgiftsområde19, 

s.15). Regioners unika särdrag och förutsättningar lyfts fram som tillväxtskapande faktorer 

parallellt med stärkt regionalt inflytande (Budgetpropositionen 2008 utgiftsområde19, s. 39).  

 

Samtidigt som regionen och den regionala utvecklingen lyfts fram som viktig för landets 

tillväxt så framgår inte detta av samhällsorganisationen där den regionala nivån kan beskrivas 

som ett experimentfält. Olikheter finns över landet, bland annat vad gäller vem som har ansvar 

för det regionala tillväxtarbetet. Det kan variera mellan länsstyrelse, direktvald region och 

kommunförbund. Denna motsägelse går under namnet den nyregionala paradoxen. Paradoxen 

innebär att det av retoriken är tydligt att landets tillväxt bygger på regioner men att det inte 

framgår av den regionala samhällsorganisationen som präglas av oordning med olika 

lösningskoncept och olika ansvarsbärare av samma politikområde (Westholm 2008, s. 124f).  

 

1.2 Problemformulering 
Den nyregionala teorin beskriver en förändrad kontext för regioner att verka i där staten på 

grund av ökat internationellt tryck inte längre anses vara den lämpligaste nivån för att arbeta 

för ekonomisk tillväxt och utveckling. Michael Keating förklarar framväxten av den nya 

regionalismen som ett svar på nya samhälleliga utmaningar där företagen är transnationella 

och enklare än tidigare kan flytta kapital. Som en konsekvens av detta lyfts de starka 

regionerna fram för att locka till sig företag och investeringar. På så vis konkurrerar regioner 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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både inom nationalstaten men även med andra regioner utanför landsgränserna. Den 

internationella konkurrensen innebär att centralmakten lägger större fokus på att lyfta fram 

starkare regioner istället för att hjälpa mer utsatta områden, samtidigt som regionernas egna 

bidrag för ökad tillväxt betonas mer än tidigare (Keating 1998, s.73f). Stor vikt läggs vid 

regionen som aktör både i politiska och ekonomiska termer för att klara denna 

konkurrensutsatta situation (Gren 2002b, s. 83). Regionernas svar på situationen, menar teorin, 

kan ta uttryck som att marknadsföring av regionens karaktäristiska styrkor används för att 

locka till sig investerare och försöka skapa gynnsamma förhållanden för innovation (Keating 

1998, s. 141f). Samtidigt finns det forskning som visar att konkurrensperspektivet leder till 

likriktning i regioners uttryck. Konkurrensperspektivet i regionbygget som grundar sig i idén 

om att regioner ska marknadsföra sig mot stat och internationell marknad som i sin tur leder 

till att den regionala identiteten formuleras i liknande ordalag. Partipolitisk oenighet tonas ned 

när regionen med sitt varumärke ska locka investerare i konkurrens med andra regioner 

(Westholm 2008, s. 127ff). Det finns ytterligare forskning som visar på att regionalpolitik 

präglas av partipolitisk samsyn och pragmatik (Johansson & Rydstedt 2010, s. 85).  Olika 

tendenser pekas ut för hur konkurrenssituationen påverkar regionerna där beskrivningen av 

regionernas agerande varierar. 

 

Utifrån den förändrade regionala utvecklingspolitiken från nationell nivå som tagit en 

nyregional riktning blir det således intressant att undersöka hur tillväxtarbetet tar sig uttryck på 

regional nivå. Styrda av en politik och i en kontext där regioner ska vara aktiva aktörer för 

tillväxtskapande och där de är befinner sig i en konkurrenssituation blir det intressant att 

undersöka hur svenska regioner tolkar och ger mening åt vad som uppfattas krävas för 

regionens tillväxt. En jämförande studie av hur aktörer med ansvar för regionalt 

utvecklingsarbete i Sverige uttrycker sitt regionala tillväxtarbete bidrar till att belysa skillnader 

och/eller likheter i hur regionerna ger mening åt regional tillväxt. Min forskningsfråga blir 

således:  

 

  - Präglas svenska regioners förståelse av tillväxt av likhet eller olikhet? 

 

I och med att politiken inom regionala institutionerna visats präglas av pragmatik och 

nedtonande av partipolitisk meningsskiljaktighet blir det intressant att se om huruvida 

olikheter finns mellan regioner eller om regioner i Sverige, även mellanregionalt, uppfattar 

tillväxt på samma sätt. Med tanke på att den nyregionala teorin har utsatts för kritik om att 
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vara för svagt empiriskt underbyggd blir denna studie relevant även i detta avseende. Studien 

kommer innebära en undersökning av svenska regioners tillväxtpolitik, utifrån den nyregionala 

teorins tes om att regioner agerar i en omvärld där de är konkurrensutsatta och således 

konkurrerar med varandra.  

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska regioner i en konkurrenssituation förstår 

och ger mening åt tillväxt. Beskrivningen syftar till att utryckas i termer av likhet och olikhet. 

Detta är relevant att undersöka då politiken från statligt håll bygger på att regionen själv ska 

utveckla sin region till att bli konkurrenskraftig utifrån de egna förutsättningarna och 

fördelarna. Samtidigt finns det indikationer i tidigare forskning om att beskrivandet och 

förverkligandet av regionen i ett konkurrensperspektiv bidrar till likriktning i regionens 

självbild och identitet. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
En forskare som ägnat sig åt att undersöka nyregionalismen som teori och samtidigt framföra 

kritik mot densamma är John Lovering. I artikeln ”Theory Led by Policy: The Inadequacies of 

the ’New Regionalism’ (Illustrated from the Case of Wales)” skriver Lovering att 

nyregionalismen karakteriseras dels av att den empiriskt hävdar att regionen blir mer och mer 

avgörande för den ekonomiska tillväxten och dels den normativa delen att regionen bör vara 

nivån för ekonomisk tillväxtpolitik. Nyregionalismen erbjuder både teoretisk förklaring för 

tidigare och framtida ekonomisk utveckling samtidigt som den ger rekommendationer till den 

mest lämpliga politiken. Lovering menar att nyregionalismen är problematisk på så vis att den 

bygger på en svag grund (Lovering 1999, s 380f). 

 

Nyregionalismen består av olika iderörelser som mynnar ut i att den regionala nivån är mest 

lämplig för ekonomisk tillväxt. Som teori menar Lovering att nyregionalismen är löst ihopsatta 

idéer om hur delar av regional ekonomi skulle kunna fungerar, bredvid en uppsättning av 

politiska idéer, både förklarande och normativa. Delar av nyregionalismen bygger på 

idealtyper där teoretiska kategorier fylls med innehåll och bildar verkliga kategorier i samband 

med att ge politiska rekommendationer vilket är ett avslappnat förhållande mellan teori och 
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politik menar Lovering. Teorin är på så vis illa rustad för att förhindra att dessa 

idealtypskategorier fylls med mäktiga aktörers politiska intressen (Lovering 1999, s. 383ff). 

 

David Harvey undersöker i artikeln ”från storskalig planering till entreprenörskap” hur lokala 

beslutsfattare agerar som svar på att staden har konkurrensutsatt i tävlan om globala 

investeringar. I detta sammanhang där städerna är i konkurrenssituation med varandra ligger 

fokus på att på skapa en miljö som drar till sig investeringar och är positiv för företag att verka 

i. Harvey identifierar en övergång från ett styrsätt; storskalig planering, till ett annat; 

entreprenörskap. Entreprenörskap som styrsätt definieras enligt följande ”1) Imageskapande 

och marknadsföring, 2) privatiseringstendenser och 3) tillväxtstrategier snarare än 

välfärdsstrategier” (Lund-Hansen och Wennerhag 2011, s14f).  

 

Inom svensk forskning har konkurrensperspektivet omsatts i ett regionalt sammanhang i boken 

Regionen som vision. Ett antal författare gör detta utifrån olika statsvetenskapliga perspektiv 

med Stockholm- Mälarregionen som studerat fall (Westholm 2008, s. 10).  

 

Markus Gossas tar i sitt kapitel upp hur det i Stockholm-Mälarregionen som ett vuxit fram en 

ideologi som tangerar med nyregionala ideal. Stockholm-Mälarregionen består av ett politiskt 

samarbete över kommun och länsgränser och är på så vis inte en del av den formella 

indelningen i Sverige. I detta samarbete attribueras regionens specifika intressen där 

tillvaratagandet av dessa blir det huvudsakliga syftet med samarbetet. Partipolitisk enighet 

framhålls då intressekonflikten istället anses föreligga mellan regioner och staten. Gossas 

identifierar och problematiserar den idémässiga grund, Mälardalsideologin, som motiverar och 

förklarar regionsamarbetets uppkomst och arbete (Gossas 2008, s. 42f). Häri går att finna en 

samhällsanalys om att en funktionell region håller på att bildas och att en regionförstoring 

pågår i och med ökade pendlingsmöjligheter. Således blir det politikens uppgift att underlätta 

den pågående utvecklingen som anses pådrivas underifrån. Flexibel samhällsstyrning i 

pragmatisk anda och partipolitisk konsensus anses vara medel i detta arbete (Gossas 2008, s. 

45ff). För att föra ut det storregionala perspektivet blir berättandet och beskrivandet av 

Stockholm-Mälarregionen och dess vision av central betydelse för förverkligandet av regionen 

och som en form av lobbying gentemot statlig nivå (Gossas 2008, s. 50ff). Gossas menar att 

Mälardalsideologin och dess vision i huvudsak riktar sig mot den statliga nivån i syfte att 

bekräfta regionens existens och att samarbetsorganet inte har som prioritet att medvetandegöra 

invånarna om detta. Gossas beskriver snarare detta som en idéströmning riktad mot en politisk 
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elit och att den identitet som det storregionala perspektivet kan erbjuda ligger närmast 

beslutsfattare i Mälarrådet. Främst är det hos dem som regionen blir verklig och inte hos 

medborgarna (Gossas 2008, s. 54f). 

 

Julia Falkerby och Erik Westholm analyserar Stockholm Business Alliance (SBA), ett 

partnerskap av kommuner sammankopplat med Stockholm Business Region (SBR), ett 

kommunalt bolag ägt av Stockholms stad. 46 kommuner från sju olika län är medlemmar i 

denna allians. SBA har bildats för att ”fördjupa och utveckla det lokala såväl som regionala 

näringspolitiska arbetet i kommunen” och marknadsför sig internationellt under ett 

gemensamt varumärke: Stockholm - The Capital of Scandinavia. SBA arbetar med 

näringslivsfrågor och investeringsfrämjande insatser som riktar sig till svenska och 

internationella aktörer. Arbetet sker i nära samarbete med näringslivet och har som mål att 

vara Europas ledande tillväxtregion. Vidare finns målsättningar för regionen att vara ledande 

inom internationell marknadsföring och investeringsfrämjande verksamhet. Falkerby och 

Westholm skriver att konkurrensperspektivet skiljer sig från välfärdsperspektivet genom en 

påtaglig tillväxtorientering samt inriktning på internationell konkurrens och ekonomiskt utbud. 

Dessa förändringar påverkar logiken kring samhällsorganisationen på en geografisk nivå, 

menar Falkerby och Westholm. I denna nya logik blir det vanligare att kommuner samarbetar 

kring vissa uppgifter över större geografiska områden (Falkerby och Westholm 2008, s. 64f). 

Falkerby och Westholm menar att kommuner upplever att de, på grund av globaliseringens 

takt och effekter, behöver verka på fler geografiska nivåer för att marknadsföra sig, utanför 

nationsgränsen, i tillväxtskapande syfte. Ett exempel på detta är att kommuner geografiskt sett 

långt från Stockholm ändå väljer att marknadsföra sig genom varumärket Stockholm – The 

Capital of Scandinavia då en internationell inriktning är högt prioriterad (Falkerby och 

Westholm 2008, s. 75f). 

 

Westholm beskriver Stockholm-Mälarregionen som ett exempel på ett informellt regionalt 

politiskt arbete bland flertalet variationer av regionala samarbeten på en regional nivå som är 

under omvandling. Stockholm-Mälarregionen agerar vid sidan av den formella politiken, och 

med sin begränsade formella makt och ansvar, i huvudsak är framgångsrik i arbetet att 

formulera en vision för regionen som fokuserar på att regionen ska vara konkurrenskraftig mot 

andra regioner. I detta konkurrenstänkande betonas storlek och styrka men paradoxalt nog är 

en geografiskt stor region med delvis gles befolkningsstruktur, mindre funktionell och därmed 

svagare. Vidare menar Westholm att många av nutidens regionprojekt ofta har karaktären av 
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att regionen konstrueras och beskrivs utefter vad som uppfattas krävas av omvärlden och med 

omvärlden som målgrupp, för att på så vis legitimera regionen och få den erkänd. Regionens 

identitet skapas utifrån detta och bygger alltså inte på en gemensam historia. Westholm 

konstaterar att konkurrensperspektivet bidrar till att partipolitiskt oliktänkande tonas ned. Det 

gemensamma varumärket ger inte utrymme för politiska skiljaktigheter när regionen ska 

marknadsföra sig mot stat och andra regioner, även utanför Sveriges gränser. Westholm 

påvisar den motsättning som finns inbyggd i varumärkestänkandet i relation till regionen som 

politisk arena. Istället för att olika idéer får komma till uttryck och prövas tonas dessa ned när 

regionen ska marknadsföras mot den yttre världen (Westholm 2008, s. 127ff). 

 

 

1.5 Bakgrund 
En rådande debatten om Sveriges offentliga organisation och ekonomisk utveckling fick 

ytterligare fart i samband med Sveriges planerade inträde i EU. Idén om behovet av att anpassa 

Sverige till europeiska förhållanden stärktes.  Det var i samband med detta den regionala 

omorganisationen i Sverige inleddes (Fernández 2000, s. 21ff) och som i detta nu fortfarande 

är pågående. I EU fanns visionen om regionernas Europa (Nilsson 2010, s. 7) men åsikterna i 

debatten kring framtida regional organisation var fortsatt splittrade och även förslagen till 

densamma. 1992 presenterade en expertutredning tre olika modeller som var och en bestod i 

förslag till framtida organisering av den regionala nivån. Därefter presenterade en 

parlamentarisk grupp år 1995 ytterligare ett förslag. Detta förslag skulle råda bot på den oklara 

ansvarsfördelningen man ansåg förelåg. Det regionala utvecklingsansvaret skulle ligga hos 

landstinget istället för hos länsstyrelsen. Kommunernas ansvar och befogenheter skulle bestå. 

Debatten resulterade dock slutligen i det som brukar benämnas regionförsöken. 

Regionförsöken innebar att regeringen i vissa län bestämde att det regionala 

utvecklingsansvaret skulle överföras från länsstyrelse till ett regionalt självstyrelseorgan 

(Petersson 2007, s. 75ff).  

 

Västra Götalandsregionen och Region Skåne bildades år 1999 och blev de första regionala 

självstyrelseorganen med utökat ansvar. Även fyra kommunförbund bildas som verkade på 

delregional nivå. En ansvarskommitté tillsattes för att utreda ansvarsfördelningen i Sverige 

(Nilsson 2010, s.7). Ansvarskommittén presenterade 2007 sitt slutbetänkande och föreslog att 

sex till nio regioner skulle ersätta Sveriges landsting. Samtidigt skulle ansvar för ekonomisk 
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utveckling och tillväxt samt ansvar för hälsa och sjukvård tillfalla dessa regioner. Region 

Skåne skulle tillsammans med Västra Götalandsregionen stå som förebild för vidare 

regionalisering och dess verksamhet skulle permanentas. År 2010 fattade regeringen beslut om 

att permanenta Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Det beslutades även att Gotland 

och Halland skulle bilda regionkommuner (Lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar i 

vissa län). Redan 2007 hade riksdagen beslutat att varje län får bilda samverkansorgan i form 

av kommunförbund som då får ta över ansvaret för det regionala tillväxtarbetet från 

länsstyrelsen (Förordning 2007:713 om regionalt tillväxtarbete). 

 

Femte mars 2014 fattade riksdagen beslut om att även Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län 

får regionalt utvecklingsansvar från och med först januari 2015. Samtidigt menade riksdagen 

att landstingen i Norrbottens och Västernorrlands län bör få regionalt utvecklingsansvar och att 

regeringen bör lämna ett lagförslag om detta samt på nytt utreda om även Västmanlands läns 

landsting ska få regionalt utvecklingsansvar (Riksdagens protokoll 2014-03-05, 1-2§§). 

Ytterligare beslut om att ge Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län regional 

utvecklingsansvar, från och med 1 januari 2015, fattades av riksdagen senare samma år 

(Riksdagens protokoll 2014-05-27, 1§). Från och med 2015 finns alltså tio regioner i Sverige 

samtidigt som riksdagen avser fatta beslut om att även Norrbottens, Västernorrlands och 

Västmanlands län ska få regionalt utvecklingsansvar där i nuläget länsstyrelserna äger detta 

ansvar. Även i Stockholms län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret. I sju av 

Sveriges län har samverkansorgan i form av kommunförbund ansvaret för det regionala 

utvecklingsansvaret (Sveriges kommuner och landsting 2015). Sverige går alltså mot en större 

tydlighet i den regionala organisationen men fortfarande vilar ansvaret för det regionala 

tillväxtarbetet på olika regionala aktörer sett till institutionell tillhörighet och mandat.  

 

Under den tid som den regionala nivån har varit under omorganisation har även den 

regionalpolitiken genomgått en perspektivförskjutning. Som kort beskrivs ovan i ämnesvalet 

har regionalpolitiken gått från att vara mer välfärdsbetonad, med fokus på utjämning av 

regionala skillnader och en jämn utveckling i landet, till att bli mer konkurrensinriktad där 

regionen ses som landets tillväxtmotor och en aktör i ett globalt sammanhang. Under 1950-

talet introducerades en regionalpolitik med en tydlig välfärdstanke. Den handlade till stor del 

om att uppnå jämn inkomstfördelning i landet genom omfördelning från ett starkt centrum, 

Stockholm, till övriga större städer och landsbygd. Politiken hade en stark grund och 

förankring både i arbetarrörelsen och landsbygdsrörelsen. Politiken möjliggjordes av en god 
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ekonomiskt situation i Sverige. Då denna goda ekonomiska situation förändrades under 1970-

talet ansågs inte den regionala utjämningspolitiken längre som självklar. Under 1980-90-tal 

blev regionalpolitiken således mer utvecklingsinriktad. Westholm identifierar tre 

perspektivförskjutningar av staten under denna tid. Den första är att staten ändrar fokus från 

den nationella arenan till den internationella vilket innebär att problembilden omformuleras. 

Oron skiftas från risk för efterhalkande landsbygdregioner till ett efterhalkande Sverige. Den 

andra perspektivförskjutningen gäller synen på välfärd där välfärd och tillväxt tidigare ansetts 

åtskilda. Nu anses istället välfärden vara beroende av tillväxten. Avslutningsvis innebär den 

tredje perspektivförskjutningen ett skifte från statens fokus på ekonomins efterfrågan till ett 

fokus på ekonomins utbud. Staten tar på sig rollen att samordna aktörer i syfte att stärka 

regioner till konkurrenskraftiga sådana. I denna strävan efter konkurrenskraftiga regioner har 

betoningen på regionens egna bidrag blivit större och således en decentralisering till regional 

nivå inom detta område (Westholm 2008, s. 111ff). 

 

 

1.6 Definitioner 
Begreppet region kan definieras på olika sätt. Exempelvis ett geografiskt område med en viss 

uppsättning geografiska förhållanden, liknande kulturell identitet eller en administrativ 

indelning. En annan definition är funktionell region med som exempelvis kan utgöras av en 

gemensam arbetsmarknad (Westholm 2008, s. 9). En funktionell region innebär att det finns 

ett ”gemensamt intresse” i regionen (Gren 2002a, s. 15). Funktionaliteten kan gå utanför de 

geografiska regiongränserna. En administrativ region är en strikt administrativ indelning där 

regionerna i de svenska regionförsöken kan ges som exempel. Kulturella regioner har ofta en 

lång gemensam historia med stark kultur eller identitet. Likaså kan dessa regioner gå utanför 

geografiska gränser (Gren 2002a, s. 15f). I denna studie avses med begreppet region, den 

administrativa och geografiska gränsdragningen på länsnivå. I dessa regioner finns ett 

varierande antal regionala aktörer. De aktörer som i uppsatsen undersöks är de aktörer som har 

ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet. 

Regional tillväxtpolitik – Regeringen bedriver från central nivå en regional tillväxtpolitik. 

Genom ’Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020’ vill regeringen 

förverkliga den regionala tillväxtpolitiken. I dokumentet återfinns även målet med den 

regionala tillväxtpolitiken ”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och 

regional konkurrenskraft” (’Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-
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2020, 2014 s.1).  

Även aktörer med regionalt utvecklingsansvar bedriver regional tillväxtpolitik för den egna 

regionen. I den regionala utveckling ingår utveckling av regionens tillväxt. Av genomgången 

ovan framgår att avsändarna av denna politik är tre olika typer av formella intuitioner med 

varierande organisatorisk tillhörighet. Den regionala tillväxtpolitiken uttrycks framförallt i 

utvecklingsstrategier för den specifika regionen och att ta fram dessa strategier eller program 

är också en uppgift som den regionala aktören tar på sig att genomföra inom ansvaret för 

regional utveckling (Sveriges kommuner och landsting, 2015). I regionala 

utvecklingsstrategier beskriver regionerna hur de ska utveckla regionen inom många olika 

områden. I denna uppsats ligger dock fokus på tillväxt eller tillväxtmässig utveckling. 

 

 

1.7 Disposition 
Efter denna inledning följer en redogörelse av det teoretiska ramverket som utgörs av 

nyregionalismen. I slutet av kapitlet redovisas det teoretiskt konstruerade analysverktyget i 

form av en idealtyp över en tillväxtskapande region. Därefter följer metodkapitlet. I 

analyskapitlet redovisas det empiriska materialet utefter tillämpandet av analysverktyget. 

Analysobjekten utgörs av Norrbottens länsstyrelse, Region Värmland och Region Skåne. 

Avslutningsvis redovisas slutsatserna. 
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2. Nyregionalism 
Nyregionalismen som teori kan förstås på olika sätt. Teorin kan betraktas som en beskrivning 

av en förändringsprocess, från gammal regionalism till ny regionalism där ett antal nya 

företeelser kan urskiljas. Gren argumenterar för att detta skifte ägde rum i Europa år 1986 

(Green 2002a, s. 17ff). Keating definierar nyregionalismen som en ny situation där regionen 

har en mer frånkopplad roll från nationalstaten och där regionerna konkurrerar mot varandra 

istället för att ha komplimenterande roller inom staten. Dock menar Keating att den nya och 

gamla regionalismen samexisterat (Keating 1998, s. 73).  Chrisitan Fernándes beskriver 

nyregionalismen som en idéinriktning där fokus ligger på ekonomiska utvecklingsstrategier 

med syfte att främja ekonomisk konkurrens i ett internationellt sammanhang. I denna 

idéinriktning framhålls betydelsen av infrastruktur, kunskapsintensiva industrier i ett nära 

samarbete mellan politik och näringsliv. Fernández identifierar en uppsättning normativa 

inslag i teorin och menar samtidigt att teorins starka genomslag beror på att den utger sig för 

att vara värderingsfri och kan göra så då de normativa inslagen är subtila. Fernández går ett 

steg längre och argumenterar för att nyregionalismen bör beaktas som en politisk rörelse 

(Fernández 2000, s. 16ff).  

 

Den nyregionala teorin beskriver en ökad regionalisering och större uppmärksamhet till den 

regionala nivån, som en generell tendens och som ett resultat av en rad omvälvande 

förändringar. Dessa förändringar mynnar på olika sätt ut i statens minskade förmåga att 

hantera landets utveckling. Således har staten fått en minskad makt och minskad auktoritet 

inom detta område. I denna kontext lyfts istället regionen upp som den lämpliga nivån att 

hantera och driva utveckling. Teorin rör sig i en europeisk kontext och är marknadsinriktad på 

så vis att den ägnar stort intresse åt regionen som ekonomisk aktör (Keating 1998, s. 72f och 

Gren 2002b s. 79ff).  

 

 

2.1 Från gammal till ny regionalism 
Under 1960-talet skedde en decentralisering i Sverige och andra delar av Europa till regional 

nivå. Dock handlade denna decentralisering inte om ökad autonomi eller befogenhet till 

regionerna utan att staten på olika sätt ökade sin närvaro i regionerna och decentraliserade 

makt till sina egna aktörer men på den regionala nivån. Gren sammanfattar den gamla 

regionalismen utifrån ett antal faktorer. Administrationen kunde ske mer effektivt kring 
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regionala angelägenheter genom regionala kontor. Dock handlade det inte om att utöka 

regionens makt utan handlade istället om en mer effektiv administration och lättnad för 

centralstaten. Fokus hamnade på regionerna i den utjämningspolitik som fördes. Den regionala 

nivån blev ett sätt att från statligt håll att hantera stödinsatser till utsatta regioner. I den gamla 

regionalismen finns ingen överstatlig nivå som påverkar regionernas situation eller agerande. 

Även krav på geografisk tillhörighet menar Gren var en del av den gamla regionalismen. 

Sammanfattningsvis handlar den gamla regionalismen således om en stark centralstat som 

genom närvaro i regionerna bedriver sin politik som präglas av ekonomisk omfördelning och 

utjämning över landet. Den gamla regionalismen har på så vis ett tydlig uppifrån och ned-

perspektiv (Gren 2002a, s.16ff). Green menar att de faktorer som den gamla regionalismen 

utgörs av är motpoler till de karaktärsdrag som den nya regionalismens utgörs av. Inom 

nyregionalismen ligger fokus på regionens inre processer där regionen själv med det egna 

bidraget ska nå ekonomisk tillväxt. Förhållandena har på så vis skiftat till ett nedifrån och upp-

perspektiv (Green 2002a, s. 19f). Globaliseringens krafter, närvaron av en överstatlig nivå i 

form av EU och trycket detta inneburit på nationalstaten har bidragit till att regionen träder in 

som dynamisk aktör (Gren 2002a, s. 20f).  

 

 

2.2 En förändrad kontext  
Nedan beskrivs en förändrad kontext utifrån den nyregionala teorin. Det handlar främst om 

framväxandet och närvaron av en global ekonomi samt EUs förda politik genom enhetsakten 

och strukturfonderna.  

 

2.2.1 Framväxten av en global ekonomi 
I den globaliserade ekonomin finns transnationella företag och ett mer rörligt kapital. 

Produktionsvillkoren har ändrats på så vis att producenterna är mindre beroende av närhet till 

exempelvis naturresurser och handelsvägar samtidigt som transport och kommunikations-

kostnader har minskat. Företag befinner sig alltså i en situation där de i större utsträckning kan 

välja den geografiska platsen för produktion och investering. Risken att de transnationella 

företagen ska lämna ett land eller en region samt möjligheten att locka till sig investeringar har 

lett till att staten inte på samma sätt som tidigare kan bedriva en territoriell utjämningspolitik. 

Av samma anledning lyfts istället landets starka regioner fram. Dock har inte den geografiska 

platsen fått en minskad betydelse. Istället är det just specifika geografiska platser med 
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varierande uppsättningar av egenskaper som gör platsen betydelsefull och avgörande för ett 

företags investerande. Regionerna anses framför staten ha bättre förmåga att fånga in det 

rörliga kapitalet. Större uppmärksamhet ägnas åt nya mekanismer att hantera ekonomisk 

utveckling där regionens egna bidrag till detta får en betydande roll. (Keating 1998, s. 73f och 

136f).  Även Gren lyfter upp olika aspekter i globaliseringen som inskränkt staten 

handlingsutrymme på den regionala nivån. Exempel på detta är ökad betydelse av kunskap och 

information, betydelsen av teknik och spridningen av densamma samt förekomsten av 

multinationella företag och företagens direkta investeringar (Gren 2002a, s. 26ff).  

 

2.2.2 Enhetsakten och strukturfonderna 
I Europa har EU och den europeisk integration haft betydelse för regionaliseringen. I samband 

med att enhetsakten beslutades av EUs medlemsländer 1986 skapades den gemensamma 

marknaden2. 1988 fattades ytterligare ett beslut angående strukturfonderna. Strukturfonderna 

kan beskrivas som enhetsaktens verktyg i genomförandet. EU-kommissionen 3  var den 

institution i EU som omsatte beslutet i Europeiska rådet och gav det en tydlig form och 

konkretion.  Tolkningar har gjorts av denna process där kommissionen översatte beslutet av 

medlemsstaterna i europeisk rådet till fördel för en ökad europeisk integration.  

Regionalpolitiken förd av EU i och med enhetsakten och strukturfonderna innebar en 

framflyttning för regionernas roll som ekonomisk aktör (Gren 2002a, s. 61f).  

 

Strukturfonderna innebär en utdelning av ekonomiska medel utifrån fyra principer. Den första 

principen är koncentration och innebär att stöd ska riktas till regioner i stort behov istället för 

en generell omfördelningspolitik mellan regioner. Principen om koncentration innebar också 

en ny syn på regionen med nya benämningar. Eftersatta regioner ansågs vara utvecklingsbara 

och inte passivt improduktiva. Programplanering är den andra principen och förändrade stödet 

till programbaserat istället för projektbaserat. Tidigare hade projektbaserat insatser gjorts där 

behoven var stora och akuta. Nu övergick man till en mer strategisk och långsiktig inriktning 

med program, dock innehållande projekt, som strävade mot gemensamma mål. Häri har de 

regionala tillväxtprogrammen sin grund (Gren 2002a, s. 64f). Regionerna är den aktiva parten i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Den gemensamma marknaden kallas numera den inre marknaden och är en av de centrala delarna i samarbetet 
mellan EUs medlemsländer. Den inre marknaden syftar till fri rörlighet mellan varor, tjänster, kapital och 
personer (www.regeringen.se) 
3 EU-kommissionen är den EU-institution som föreslår nya EU-regler och sköter det löpande arbetet med att 
genomföra EU-politiken (www.europa.eu) 
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att ta fram de regionala planerna till skillnad från tidigare och Gren identifierar även en 

systemeffekt där regionerna i programplaneringen använder detta för att öka sin påverkan över 

den nationella liksom den överstatliga regionalpolitiken (Gren 2002a, s. 67ff). Tredje 

principen är additionalitet som syftar till att medlen som delas ut genom fonderna inte ska 

ersätta den nationella budgeten för regionerna utan istället addera något. Den avslutande 

principen är partnerskap där regionen, den nationella nivån och den överstatliga nivån, i from 

av Kommissionen, tillsammans ska verka för att genomföra regionalpolitiska insatser inom 

landet. Detta breda partnerskap, där regionala, statliga och överstatliga aktörer deltar men även 

exempelvis idéburna organisationer och fackföreningar, menar Gren är central del inom den 

nyregionala teorin (Gren 2002a, s. 69ff). Partnerskapsprincipen har inneburit ett nytt 

förhållande mellan regionen, staten och kommissionen. I detta nya förhållande har regionerna 

större möjligheter att påverka den regionala politiken från de olika nivåerna. De samlade 

principerna har generellt bidragit till större interaktion mellan regioner och den överstatliga 

nivån och i detta samspel ökat förekomsten av informellt beslutsfattande (Gren 2002a, s. 78).   

 

 

2.3 Den nyregionala regionen – en konkurrerande aktör  
I detta sammanhang med en globaliserad ekonomi och EUs regionalpolitik med 

strukturfonderna blir regionen mer aktiv i både ekonomiska och politiska termer. I egenskap 

av ekonomisk aktör kan detta tillstånd beskrivas som en reaktion på de nya förutsättningarna. I 

sin roll som ekonomisk aktör definieras regionens intressen för en gynnsam tillväxt och 

utveckling i regionen. En del av regionens aktivitet blir således att bevaka och driva regionens 

intressen genom att vara aktiv på den europeiska nivån. Denna aktivitet har en mer politisk 

prägel (Gren 2002b, s. 83). Ett tryck underifrån från regionala och lokala krafter är ytterligare 

en bakomliggande orsak till statens minskade auktoritet och makt menar Keating (Keating 

1998, s. 72f).  Samtidigt kan regionen använda sig av staten när det är till regionens fördel och 

men sedan gå förbi staten till den europeiska nivån när statens och regionens intressen skiljer 

sig åt (Gren 2002b, s. 84f).  

 

Regionen tar på sig rollen som drivande i tillväxtfrågor och agerar därefter. Exempel på detta 

är att delta i eller skapa förutsättningar till samarbeten mellan privata och offentliga aktörer, 

vara närvarande på marknader av betydelse för regionen samt att vara aktiv på statlig och 

europeisk nivå för att använda de verktyg som finns att tillgå för att gynna regionens 
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utveckling. Det handlar bland annat om att försöka locka investeringar till regionen, att skapa 

gynnsam miljö för innovation som anses tillväxtskapande, exempelvis genom att koppla 

samman företag i samma bransch till så kallade kluster. Ytterligare ett utryck för regionen som 

drivande i tillväxtarbetet är förekomsten av regionala organisationer som på olika sätt 

marknadsför regionen långt utanför dess gränser. Det blir ett samspel mellan globala krafter 

och regionala villkor som formar den regionala utvecklingen. Regionen tävlar mot andra 

regioner om de ändliga faktorer som anses tillväxtskapande. Förutom privata investeringar kan 

det handla om medel från EU och turism. De största konkurrenterna är de regioner som är 

mest lik den egna regionen då de specifikt regionala styrkorna och karaktärsdragen anses vara 

avgörande för exempelvis ett företags investering.  Samma regioner blir samtidigt de bästa 

samarbetspartnerna för att söka lösningar på gemensamma problem (Gren 2002a, s. 33ff).  

 

2.3.1 En funktionell region 
Regionen som begrepp är svårdefinierat då det finns flera variationer av begreppet men även 

en mängd variationer i verkligheten. Inom den nya regionalismen vidgar Keating begreppet till 

att innehålla inte bara den territoriella aspekten. Det geografiska utrymmet som regionen utgör 

är funktionellt, politiskt och med regionala institutioner. Regionens funktionalitet är något 

Keating lägger vikt vid i den nya regionalismen och olika aspekter lyfts upp i detta. Som 

tidigare redogjorts anses regionen vara den mest lämplig nivån att hantera tillväxt.  Regionen 

anses funktionell i detta sammanhang exempelvis när det kommer till att organisera eller 

initiera nödvändiga samarbeten samt att hantera den regionala arbetsmarknaden. Planering av 

infrastrukturprojekt och prioriteringar av regionala investeringar är ytterligare aspekter där 

regionen anses ha funktionellt övertag framför lokal och central nivå. Funktionaliteten i 

regionbegreppet är inriktad på att hantera nya marknads-förhållanden. Samtidigt menar 

Keating att dessa funktionaliteter tolkas och ges mening genom politiska och sociala faktorer 

såsom kultur, identitet och rotade i det regionala civila samhället (Keating 1998, s. 79ff). 

Keating redogör för en comeback av regional kultur. Ett skifte från tidigare där nationalstaten 

har producerat en nationell kultur och där regional kultur ansetts bakåtsträvande (Keating 

1998, s. 83f).  

 

2.3.2 Regional identitet 
Regional identitet menar Keating är en nyckelfaktor i skapandet av regioner i den nya 

regionalismen. Samtidigt är det svårt att identifiera regional identitet och hur det påverkar 
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regionen som aktör. Gemensamma värden och normen för ett visst område kan vara en grund 

att ta avstamp i till en regional identitet, där språk och religion kan verka som producent av 

dessa gemensamma värden. Det finns dock andra faktorer som kan generera en regional 

identitet. Keating redogör för aspekter som kan bringa ljus i att analysera regional identitet. 

Den första aspekten är medvetenhet hos regionens invånare om regionen och dess geografiska 

gränser samt att det finns andra regioner som den egna regionen skiljer sig ifrån. Således 

behöver invånarna också vara medvetna om regionens karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag kan 

vara allt från historisk kontext till geografiska landskap. Den andra aspekten är huruvida 

invånarna känner att regionen genererar en gemensam identitet till dess invånare och om 

denna identitet kan jämföras och ställas i konkurrens till andra regioners identiteter. Den 

avslutande aspekten, som bygger på de två första, är att den regionala identiteten används som 

en gemensam grund i att mobilisera till handling mot ekonomiska, politiska och sociala mål. 

Vidare menar Keating att samtida regionala identiteter konstrueras av utmaningar som 

identifieras under rådande politiska och ekonomiska förhållanden. De regionala identiteterna 

möjliggörs av det nya förhållande som råder mellan regional, statlig och europeisk nivå där 

regioner som aktörer träder fram. Ur den nya regionalismen träder en länk mellan regional 

nivå och en internationell och europeisk nivå (Keating 1998, s. 85ff). Det är av mindre 

betydelse om regionenens invånare tänker på regionen i ett internationellt sammanhang utan 

det centrala är att regionen med dess invånare är producenter av sådant som politiska eliter 

sedan kan omsätta i ett internationellt sammanhang. Tidigare regionala markörer såsom 

religion blir mindre viktiga medan nya faktorer såsom regionen i förhållande till den globala 

ekonomin träder fram (Keating 1998, s. 90ff). Gren angriper begreppet regional identitet 

genom att se till hur regioner medvetandegjorts om just regionens existens genom yttre 

faktorer såsom europeisk integration och strukturfonderna och likväl nya attityder inom 

regionen (Gren 2002a, s. 85). Det regionala medvetandet ställer krav på att regionen ska ha 

ansvar och frihet över regionens politiska och/eller ekonomiska frågor. Det regionala 

medvetandet menar Gren kompletterar bilden av den regionala identiteten där uttrycket och 

effekterna av båda fenomenen innebär krav på självbestämmande (Gren 2002b, s. 83). Gren 

menar dock att nyregionalismen inte kan förklara regionala identiteters existens men däremot 

förklara stärkta regionala identiteter (Gren 2002a, s. 91).  
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2.3.3 Identifiering och marknadsföring av styrkor 
Marknadsföring av regionens styrkor används för att locka till sig investerare. Generellt har en 

utveckling gått mot att försöka skapa gynnsamma förhållanden för innovation och utveckling 

där ofta regionens starka sektorer och tydliga kluster står i förgrunden. Detta är idéer med en 

mer marknadsinriktad betoning där det godtagits att globaliseringens krafter och den fria 

marknaden resulterat i ett nytt förhållande i vilket regionerna måste verka (Keating 1998, s. 

141f). Synen på viktiga komponenter för ett geografiskt område utifrån tillväxtperspektiv har 

ändrats och gått från statiska faktorer, såsom råmaterial, till mer dynamiska faktorer, 

exempelvis humankapital. Avgörande faktorer för investering kan vara tillgång till 

kompletterande industri samt en gynnsam miljö för innovation (Keating 1998, s. 80).  Likaså 

attityd gentemot företagande, utbildad arbetskraft och infrastruktur (Gren 2002a, s. 36). 

Innovation och entreprenörskap samt forskning och utveckling har blivit viktiga komponenter. 

Synen på regionen som producent och ekonomisk aktör omfamnar både traditionell 

produktionsindustri och tjänstesektor (Keating 1998, s. 141f ).  

 

2.3.4 Regionens styrsätt 
Begreppet governance har applicerats på studier av regioner. En anledning till detta kan vara 

att regionala styrelseformer skiljer sig åt från olika regioner och karaktäriseras inte sällan av 

frånvaro av tydliga och officiella beslutande institutioner (Keating 1998, s. 127). Till skillnad 

från den gamla regionalismen präglas den nya regionalismen i större utsträckning av hur 

begreppet governance fångar in sättet att styra. (Gren 2002a, s. 7).  

 

Begreppet governance har översatts till svenska som ”interktiv samhällsstyrning” (Hedlund 

och Montin 2008, s. 3) och innebär ett sätt att komma fram till samhälleliga lösningar där 

tillvägagångssättet skiljer sig från traditionellt beslutsfattande. Det handlar istället om 

interaktion mellan olika aktörer i samhället. Begreppet governance kan användas till att 

beskriva beslutsfattande bortom nationalstaten exempelvis av EU. Begreppet kan även 

användas till att beskriva regioners ökade betydelse och inflytande men inte vad gäller 

decentralicering av formellt beslutsfattande, utan en ökad förekomst av nätverksstyre besående 

av olika aktörer. Begreppet governance fångar således in både en förflyttning av 

beslutsfattande uppåt till övernationella institutioner och nedåt till den regionala nivån 

(Hedlund och Montin, s. 4).  
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Gren menar att den nya regionalismen karaktäriseras av flernivåstyrning eller så kallad multi-

level governance (Gren 2002a, s. 7). Begreppet flernivåstyre kan användas till att analysera 

situationer där flera aktörer som tillhör olika nivåer samverkar kring ett politiskt område. 

Flernivåstyrning kan delas upp i två kategorier. Aktörer kan samverka i ett vertikalt 

förhållande där de är sammanlänkade. Styrningen kan präglas av ett uppifrån- och 

nedförhållande men likaså det omvända förhållandet. Den andra typen fångar in det 

horisontella förhållandet mellan aktörer som sker mer informellt. Denna typ av styrning och 

påverkan kretsar kring ett gemensamt område eller problem (Montin 2010, s.122). 

Utvecklingspolitik som sker i regioner är ett område som kan organiseras genom nätverk och 

partnerskap. Detta styrsätt har kritiserats ur demokratiperspektiv då beslutfattandet flyttas ut 

från de folkvalda organen till nätverk mellan diverse aktörer utan insyn från medborgaren. 

Dock har denna form av styrande och skapande av politik försvarats på så vis att den öppnar 

upp för deltagande och omfamnar på så vis ett annat demokratiideal (Montin 2010, s. 128f).  

 

I arbetet med att maximera det geografiska områdets konkurrensfördelar växer nätverk fram 

bestående av både privata och offentliga aktörer. Nätverk mellan producenter och mellan 

offentliga och privata aktörer uppmuntras som ett sätt att göra regionen framgångsrik. 

Regioner kan i ett större perspektiv ses som aktörer i sig själva men inom regionerna 

förekommer flera aktörer som interagerar och som är sammanlänkade i nätverk. Ett officiellt 

beslutande regionalt organ kan ha olika stor roll i dessa regionala nätverk. Sammansättningen 

av aktörer samt incitamentet att delta kan variera men målet kring den regionala utvecklingen 

är gemensamt (Keating 1998, s. 141ff). Keating identifierar något han menar ligger mellan 

”government”4 och ”governance”, så kallade ”development coalitions” som är samarbeten 

kring regionala utvecklingsmål bestående av privata och offentliga aktörer (Keating 1998, s. 

144).  

 

2.3.5 Utomregionala relationer och aktiviteter 
Regionen i sin roll som drivande aktör i den regionala tillväxten agerar även som en politisk 

aktör där regionens intresse tillvaratas och drivs. Detta politiska arbete bedrivs främst på den 

europeiska nivån i samspel med EUs institutioner och andra regioner. Ett uttryck för detta är 

fysisk representation av regioner i Bryssel.  Verksamheten och närvaron i Bryssel innebär 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Government representerar ett styre med en mer hierarkisk styrning utifrån en aktör och vad som kan betraktas 
röra sig om mer traditionellt beslutsfattande (Hedlund och Montin 2008, s. 6) 
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bland annat att försöka påverka beslut fattade av EU till fördel för den egna regionen, att söka 

medel från EU, eller att interagera med andra europeiska regioner (Gren 2002a, s. 38ff).   

 

En ökad förekomst av mellanregionala samarbeten har identifieras. I dessa samarbeten 

samspelar regioner i vissa fall bortom nationalstatens gränser. Samarbetena kan ha olika 

karaktär, långsiktiga och strategiska eller tillfälliga för att lösa ett gemensamt problem. De 

mellanregionala samarbetena kan ses som ett tecken på begränsade möjligheter inom 

nationalstaten då regionerna söker sig utanför statens gränser för att få kunskap och utbyta 

erfarenheter. Mellanregionala samarbeten är något som EU uppmuntrar till bland annat genom 

ekonomiska medel specifikt tillsatta för regionsamarbeten. Undersökningar har gjorts av 

incitament för EU att stödja dessa samarbeten. Motiv till denna uppmuntran som identifierats 

är intensifierad regional konkurrenskraft samtidigt som kunskaps- och informations utbyte 

även förväntas leda till minskade regionala skillnader. Ett annat skäl är att underlätta 

förverkligandet regionala utvecklingsidéer (Gren 2002a, 43ff).  

 

 

2.4 Teoretiskt analysverktyg 
Nedan följer en sammanfattande analys av den tidigare redovisande teorin. Utifrån det 

teoretiska ramverket operationaliserar jag detta i en idealtyp över en tillväxtskapande region 

som utgörs av fyra egenskaper utifrån den nyregionala teorins redovisning av hur regioner i 

konkurrensperspektivet agerar för att gynna regionens tillväxt.  

 

Regionens som aktör i den nyregionala teorin har en funktionell prägel på så vis att den anses 

mest lämpad att hantera de nya marknadsförhållandena och att den handlar utefter vad som 

anses gynna regionens utveckling. Regionen tar på sig rollen som drivande i regionens tillväxt, 

dess främsta uppgift. Följande synsätt med efterföljande aktiviteter grundar sig i vad 

nyregional teori framhåller som viktiga i konkurrensperspektivet och för att gynna regioners 

tillväxt.   

 

Funktionaliteten ges mening av bland annat den regionala identiteten. Identiteten kan ta 

avstamp i religion och språk men kan också konstrueras utefter vad som uppfattas krävas av 

rådande ekonomisk eller politisk situation. Centralt i den regionala identiteten är uppfattningen 

av det som karaktäriserar den egna regionen och den egna regionen i förhållande till, eller i 
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konkurrens med, andra regioner. Utifrån de identifierade styrkorna kan dessa sedan 

marknadsföras i syfte att locka investeringar i regionen. Regionen i den nyregionala teorin ser 

ett behov av att identifiera regionens regionala styrkor för att sedan använda dem. Den först 

operationaliseringen är således att regionen identifierar regionala styrkor för tillväxt och/eller 

ser ett behov av att identifiera styrkor för tillväxt. 

 

För att på ett funktionellt och flexibelt sätt kunna mobilisera regionala resurser och lösa 

samhällsutmaningar inom regionen framhålls samarbeten mellan offentliga och privata 

aktörer. Samarbetets aktörer kan ha olika incitament men delar målet och viljan att regionens 

tillväxt har en positiv utveckling. Den nyregionala regionen ser ett behov av att privata och 

offentliga aktörer samarbetar för att nå gemensamma lösningar och mobilisera resurser. På så 

vis kan regionen bli konkurrenskraftig. Den andra operationaliseringen är regionen deltar i 

och/eller ser ett behov av privat-offentliga samarbeten i syfte att gynna regionens tillväxt.  

 

Samarbete i form av interaktion mellan regioner framhålls i den nyregionala teorin. 

Incitamenten till samarbetena för regionerna kan vara att hitta gemensamma lösningar på 

likande problem eller utbyta kunskap som regionen sedan kan omvandla och tillämpa i den 

egna regionen. Detta är ett sätt för regioner att interagera för att få kunskap och på så sätt vara 

konkurrenskraftiga eller öka sin konkurrenskraft och på så vis gynna regionens tillväxt. 

Regionen ser ett behov av att samverka med andra regioner till fördel för den egna regionens 

tillväxt. Den tredje operationaliseringen är regionen samarbetar med andra regioner i syfte att 

generera goda förutsättningar för regionens tillväxt och/eller ser ett behov av denna typ av 

samarbete.  

 

I den nyregionala teorin beskrivs en region som interagerar med en överstatlig nivå 

exempelvis genom representation i och lobbying gentemot EUs institutioner. Regionen agerar 

utifrån vad som anses vara bäst för regionens utveckling genom att dra nytta av medel som 

finns att tillgå eller att försöka påverka beslut till fördel för regionen. Regionen ser ett behov 

av interaktion på överstatlig nivå för att kunna påverka utvecklingen till en positiv sådan för 

regionens tillväxt. Den avslutande operationaliseringen är regionen interagerar med en 

överstatlig nivå i syfte att gynna regionens tillväxt och/eller ser ett behov av denna typ av 

interaktion. 
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2.4.1 Matris över idealtypen 

En tillväxtskapande region 

Identitet Regionen identifierar regionala styrkor för tillväxt 

och/eller ser ett behov av att identifiera styrkor för 

tillväxt 

Styrning 

 

Regionen deltar i och/eller ser ett behov av privat-

offentliga samarbeten i syfte att gynna regionens tillväxt 

Mellanregionala 

samarbeten 

Regionen samarbetar med andra regioner i syfte att 

generera goda förutsättningar för regionens tillväxt 

och/eller ser ett behov av denna typ av samarbete 

Överstatlig interaktion 

 

Regionen interagerar med en överstatlig nivå i syfte att 

gynna regionens tillväxt och/eller ser ett behov av denna 

typ av interaktion 
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3. Metod 
 

3.1 Undersökningens design 
Denna studie har en beskrivande ambition då den åsyftar att beskriva förekomst av likhet eller 

olikhet i hur svenska regioner förstår tillväxt i ett konkurrensperspektiv. I beskrivande studier 

är det viktigt att beskrivningen utgår ifrån en tydlig begreppsapparat. Dessutom ska 

slutsatserna som dras höja sig över materialet som analyseras och kunna visa på annat än det 

direkt sagda eller skrivna (Esaiasson m.fl. 2012, s. 36f). Beskrivande analyser går ofta ut på att 

försöka dela in verkligheten på ett lämpligt sätt utifrån en teoretisk konstruktion. Den 

teoretiska konstruktionen ska fånga in det som åsyftas undersökas (Esaiasson m.fl. 2012, s. 

136f) I denna studie består den teoretiska konstruktionen av en idealtypsbaserad 

karaktärisering av en tillväxtskapande region, utifrån den nyregionala teorin. Uppsatsens syfte 

påbjuder valet av jämförande fallstudie och ett kvalitativt angreppssätt som redovisas nedan.  

 

3.1.1 Jämförande fallstudie 
Fallstudien som val av forskningsdesign innehåller ett eller ett fåtal fall och möjliggör en 

djupare beskrivning och analys av det aktuella fenomenet som avses undersökas. Detta är den 

största fördelen med fallstudien som undersökningsdesign (Denscombe 2009, s. 59). Just 

genom en djupare analys av de fall som valts ut kan en beskrivning ges av vad regioner 

uppfattar gynna deras egen tillväxt och aktiviteter i syfte att skapa tillväxt. Fallstudien ger 

förutsättningar till studerandet av detaljer i regioners beskrivningar av tillväxt som jag 

bedömer skulle vara svårt vid insamlande av material från en stor mängd analysenheter. 

Begränsningen i fallstudiedesignen ligger i generaliserbarheten; är slutsatsen i de studerade 

fallen representativt och detsamma för andra fall av samma karaktär? Görs generaliseringar 

utifrån slutsatserna i fallet är det viktigt att dessa i så fall motiveras för hur de är exempel på 

något generellt förekommande (Denscombe 2009, s. 69ff).  

 

Jämförande fallstudier tillämpas ofta i undersökningar om länder, kommuner eller 

organisationer. I jämförande fallstudier hämtas information utifrån analysenheterna från olika 

fall (Esaiasson m.fl. 2012, s.109). I denna undersökning utgör tre regioner fallen som 

undersöks och sedan jämförs med hjälp av det teoretiska analysverktyget. Just fler än ett fall är 

nödvändigt i denna undersökning då det dels förekommer tre olika typer av formella 
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institutioner med ansvar för regional utveckling och dels då skillnader eller likheter behöver 

analyseras för att svara på forskningsfrågan.  

 

3.1.2 Val av fall 
Populationen5 i denna studie är aktörer på regional nivå i Sverige med ansvar för regionens 

utveckling. Som framgår av inledningen rör det sig om tre olika typer av formella institutioner; 

regioner, kommunförbund och länsstyrelser. Jämförande fallstudier bygger på få men noga 

valda fall (Esaiasson m.fl. 2012, s. 109). Beroende på vad som undersöks kan valen göras 

utifrån olika principer. Jag har valt fall utifrån mest olika-principen. Principen kan vara ett sätt 

att öka trovärdigheten till teorin som tillämpas. De faktorer som skiljer fallen avfärdas som 

tänkbara förklaringar medan den faktor där fallen är lika är framhålls som förklaringen 

(Esaiasson m.fl. 2012, s.104). Problemformuleringen i denna undersökning har härletts ur 

tidigare forskning som visar på att konkurrensperspektivet leder till likhet i regional identitet 

samtidigt som annan forskning beskriver ett utryck av regionerna i konkurrenssituationen är att 

marknadsföra det positivt utmärkande för regionen. Genom att välja fall som ser olika ut kan 

eventuella likheter påvisas som då antas vara oberoende av de faktorer där fallen skiljer sig åt. 

Den faktor som i denna studie är lika mellan fallen är att regioner i och med ansvaret för den 

regionala utvecklingen befinner sig i en konkurrenssituation. Utifrån denna princip har jag valt 

tre fall att studera. Konkurrenssituationen som den nyregionala teorin beskriver att regionerna 

befinner sig i kan betraktas som den oberoende variabeln och som hålls konstant. I detta fall 

blir regionernas förståelse av tillväxt den beroende variabeln. 

 

Norrbottens länsstyrelse, Region Värmland och Region Skåne är de fall som studeras. Fallen 

skiljer sig i avseende till organisatorisk tillhörighet. Norrbottens länsstyrelse tillhör 

organisatoriskt staten och agerar alltså på ett indirekt mandat i regionen. Region Värmland 

som är ett kommunförbund utgår alltså organisatoriskt från länets kommuner med politisk 

representation. Slutligen är region Skåne en region i formell mening utifrån svensk 

lagstiftning. Regionen agerar på ett givet mandat av medborgarna genom allmänt val (Sveriges 

kommuner och landsting 2015). Olikheter bland fallen i avseende till organisatorisk 

tillhörighet kan tänkas generera olika perspektiv bland aktörerna; statligt, kommunalt och 

regionalt. Genomgången av den nyregionala teorin i teoriavsnittet visar på att staten och 

regionen kan ha olika intressen i regionala frågor (Gren 2002b, s. 84f). I teorin återfinns även 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 ”Den grupp av fenomen som undersökningen vill uttala sig om” (Esaiasson m.fl. 2012, s.156) 
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argument för att makt har förskjutits från statlig nivå till regional nivå (Gren 2002b s. 79ff). 

Således kan organisatorisk tillhörighet ha betydelse för hur de valda uppfattar och beskriver 

tillväxt.  

 

Ytterligare en skillnad mellan fallen är geografisk plats i landet, syd- mellan- och norra 

Sverige. Detta kan tänkas generera i olika förutsättningar för regionernas tillväxt utifrån en rad 

olika faktorer, exempelvis variation av karaktären på regionens industri och företag, tillgång 

till naturresurser och förutsättningar till kommunikationer och samarbeten med omvärlden. 

Resonemanget bakom valet av detta urvalskriterium är att samtliga regioner i Sverige skulle 

kunna delas in i kategorierna regioner i norra Sverige, regioner i Mellansverige och regioner i 

södra Sverige. Således finns alla Sveriges regioner representerade i valen av fall. Det finns 

ytterligare urvalskriterier som hade kunnat ligga till grund för val av fall, exempelvis glesbygd 

- tätort.  Detta är en olikhet som förefaller mellan Norrbotten och Skåne, där Norrbotten kan 

betraktas som glesbygdsregion medan Skåne har karaktären av tätortsstruktur (Länsstyrelsen 

Norrbotten 2011, s. 19), (Region Skåne 2014, s. 29). Ett närliggande urvalskriterium är 

centrum – periferi. Dessa två kategorier skulle kunna fyllas med olika innehåll. Centrum där 

kanske Stockholmsregionen är det yttersta exemplet kan antas vara just centrum för tillväxt, 

politiska beslut och befolkningstillväxt medan periferi karaktäriseras av motsatta förhållanden. 

Stockholmsregionen har medvetet valts bort som fall då just förhållandena där skiljer sig från 

andra regioner i Sverige i avseende till en rad olika aspekter och regionen är således inte 

representativ. Av samma anledning kan Stockholmsregionen vara en av få regioner i Sverige 

som denna studies resultat inte kan generaliseras till. Även centrum-pereferi kan tänkas 

generera olika förutsättningar för regioners tillväxt. Beroende på vad som läggs i begreppet 

centrum periferi kan valen av fall även fånga in dessa kategorier. Skåne som en del av 

Öresundsregionen, med närhet till Köpenhamn och innehållandes Malmö kan karaktäriseras 

som centrum medan Värmland som har ett större geografiskt avstånd till ett starkt 

tillväxtcentrum kan bedömas ha prägeln av periferi. Dock är de primära urvalskriterierna 

organisatorisk tillhörighet och geografisk placering. Dessa har jag bedömt som centrala i 

sammanhanget utifrån populationen för att sedan kunna generalisera resultatet. Samtliga valda 

fall har ett regionalt utvecklingsansvar (Sveriges kommuner och landsting 2015). 
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3.1.3 Val av material 
Det material som kommer att analyseras är varje regions utvecklingsstrategi. I strategierna 

beskrivs regionens förutsättningar, målsättningar och aktiviteter för regionens tillväxt. Samtlig 

regioners strategier är gällande och beslutade av respektive region (Region Skåne 2014, 

Region Värmland 2014 och Länsstyrelsen Norrbotten 2011).  I och med att strategierna är en 

primärkälla där det regionala tillväxtarbetet formuleras och sedan utgår ifrån anser jag dessa 

som ett tillförlitligt material att hämta information ifrån, för att besvara undersökningens 

frågeställning. Strategidokumenten är officiella och beslutade av respektive region och visar 

således på regionernas analyser, mål och aktiviteter för regionens tillväxt. Som redogörs längre 

fram i metodkapitlet kommer jag tillämpa kvalitativ textanalys. En textanalys är dock något 

mer än vad texten direkt beskriver (Esaiasson m.fl. 2012, s. 215). I denna studie analyserar jag 

texten utifrån en idealtyp och analytiska kategorier av texten.  En risk med materialvalet är att 

inte hitta information inom de operationaliseringar som gjorts. Tillväxtstrategierna kan lyfta 

upp vissa aspekter men risken finns att relevant information för studien utelämnas. Ett sätt att 

göra undersökningen mindre beroende av materialet är att bredda materialvalet, exempelvis 

genom att även genomföra intervjuer med politiker inom varje region. Jag har dock valt att 

avgränsa materialet till enbart tillväxtstrategier. Strategidokumenten är omfattande och 

innehåller den gemensamma riktningen som parterna kommit överens om. Således bör 

strategierna representera regionernas -aktörernas- förståelse av tillväxt. Dock är jag medveten 

om risken i valet av material. 

 

 

3.2 Analysmetod 
Det empiriska materialet kommer att granskas genom kvalitativ textanalys och analyseras 

utifrån ett konstruerat analysverktyg i form av en idealtyp. 

 

3.2.1 Analysverktyg – idealtyp 
En idealtypsanalys är ett sätt att försöka fånga in det studerade fenomenets utmärkande 

karaktärsdrag. En idealtyp är inte en direkt återspegling av verkliga förhållanden utan bygger 

på ytterligheter av ett fenomen. Detta görs för att fånga in det viktigaste och mest typiska för 

det som avses studeras. Idealtypen skiljer sig från andra teorier som har ambitionen att förklara 

hur något i verkligheten ligger till (Esaiasson m.fl. 2012, s. 139f). Då denna studie är av 
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beskrivande karaktär blir idealtypen som analytiskt verktyg lämplig att använda för att jämföra 

verkligheten med.  

 

Att använda sig av två idealtyper kan vara till fördel för undersökningen. Exempelvis kan två 

idealtyper som representerar varandras motsatser konstrueras där det verkliga fenomenet 

placeras in på en skala mellan dessa extremer. Detta angreppsätt kan även underlätta 

slutsatsdragningen. Vid användandet av en idealtyp blir problematiken hur nära eller långt 

ifrån idealtypen befinner sig det undersökta fenomenet. Det som avses undersökas här är dock 

inte om de undersökta fallen präglas av det ena eller det andra och inte heller var på vilken 

skala av två motsatta uppsättningar av karaktärsdrag analysobjektet befinner sig. Jag har för 

avsikt att undersöka analysobjekten förståelse och uttryck kring tillväxt utifrån en uppsättning 

kännetecken. Utifrån detta resonemang har jag gjort avvägningen att enbart utgå ifrån en 

idealtyp. Ett alternativt angreppsätt skulle kunna vara att använda sig av en klassindelande 

analys. Med hjälp av en klassindelande analys bedöms analysobjektet tillhöra klassen eller 

inte. En klassindelande analys ska ha större empirisk förankring på så vis att den motsvarar 

verkligheten på ett rimligt sätt (Esaiasson m.fl. 2012, s. 137). Därmed skiljer sig 

klassindelande analyser från idealtypsanalyser. Anledningen till valet av idealtypsanalys är att 

undersökning inte skulle gynnas av den starkt kategoriska indelning som klassindelande analys 

kräver utan att det undersökta fenomenet bättre kan beskrivas utifrån en idealtyp.  

 

3.2.2 Konstruktion av idealtypen 
Idealtyper konstrueras med fördel med avstamp i tidigare forskning. Idealtypen ska bestå av 

faktorer som har relevans för verkligheten som ska beskrivas. Vidare ska beståndsdelarna vara 

”substantiellt olika” (Esaiasson m.fl. 2012, s. 143) och indelningarna ska ha relevans för det 

som avses undersökas (Esaiasson m.fl. 2012, s.144). Jag har utgått ifrån nyregional teori i 

operationaliseringarna och vid konstruerandet av idealtypen - en tillväxtskapande region - som 

redovisas i teoriavsnittet. Idealtypen kommer inledningsvis tillämpas genom att utifrån dess 

olika beståndsdelar undersöka hur analysobjekten beskriver dessa fenomen. Därefter kommer 

det empiriska resultatet utifrån varje beståndsdel att jämföras mellan analysobjekten.  

 

3.2.3 Kvalitativ textanalys 
För att få information om analysobjekten kommer jag använda mig av kvalitativ textanalys i 

form av systematiserad undersökning. Denna textanalys är vanlig bland beskrivande studier 
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(Esaiasson m.fl. 2012, s. 211). Texten kommer att klassificeras utifrån kategorierna i 

idealtypen. Således kommer texten läsas och granskas utifrån följande kategorier:  

 

 - Regionens beskrivning av regionala styrkor för tillväxt och/eller ett behov av att identifiera 

styrkor för tillväxt. 

 

- Beskrivning av regionens privat-offentliga samarbeten i syfte att gynna regionens tillväxt 

och/eller beskrivning av behov av denna typ av samarbeten. 

 

- Beskrivning regionens samarbete med andra regioner i syfte att generera goda förutsättningar 

för regionens tillväxt och/eller beskrivning av behov av denna typ av samarbete. 

 

- Beskrivning av regionens interaktion med en överstatlig nivå i syfte att gynna regionens 

tillväxt och/eller beskrivning av behov av denna typ av interaktion 

 

Kategorierna har jag bedömt vara rimliga empiriska indikationer på regioners syn på tillväxt i 

ett konkurrensperspektiv. Innehållet i beskrivningarna är relevanta för att svara på den 

övergripande forskningsfrågan. 

 

Det finns olika sätt att förhålla sig till texten som blottläggs i läsandet utifrån de preciserade 

kategorierna eller frågeställningarna. Ett sätt är att på förhand ha indelningar av tänkbara svar 

vilket kräver ett stort analysarbete innan empirin undersöks. Vid ett öppet förhållningssätt 

analyseras texten mer förutsättningslöst och resultatet avgörs i större utsträckning av vad som 

återfinns i materialet (Esaiasson m.fl. 2012, s.217). Jag kommer att tillämpa ett öppet 

förhållningssätt. Detta är till fördel i studien för att inte på förhand utesluta eventuell relevant 

information. En risk med öppet förhållningssätt är att ”slutsatserna blir allt för beroende av 

materialet” (Esaiasson m.fl. 2012, s.218). En lösning på materialberoendet är att i efterhand 

resonera över vad slutsatserna blivit om det omvända förhållandet hade redovisats i texten och 

vilka slutsatserna då blivit (Esaiasson m.fl. 2012, s.218). Slutligen har denna undersökning en 

aktörscentral karaktär då det är just aktörers uppfattning och förståelse av tillväxt som 

undersöks. 
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3.3 Metod för slutsatsdragning 
Den övergripande forskningsfrågan förutsätter generaliserbarhet6 av de studerade fallen. För 

att kunna göra generaliseringar har metodiska val gjorts vid urval av fall. Valen av fall 

representerar de olika typer av formella aktörer med regionalt utvecklingsansvar som finns i 

Sverige. Detta är ett medvetet val för att kunna uttala sig om regioner i Sverige generellt. 

Skulle de studerade fallens syn på tillväxt präglas av olikhet förekommer just olikhet i fall av 

populationen vilket därmed kan generaliseras till ett uttalande om samtliga regioner. Fallen har 

valts utifrån mest-olika-principen och skiljer sig åt i geografiskt läge och organisatorisk 

tillhörighet. Skulle ändå likheter prägla de studerade regionernas syn på tillväxt, trots deras 

övriga olikheter, är det rimligt att anta att dessa likheter återfinns bland de övriga regionerna i 

Sverige. 

 

Med utgångspunkt i regionernas skildringar utifrån idealtypens olika delar har jag ambitionen 

att utifrån de studerade fallen kunna ge en beskrivning av om svenska regioners förståelse av 

tillväxt präglas av likhet eller olikhet. I syfte att vara transparant och tydlig på vilka grunder 

slutsatserna i denna undersökning görs har jag målat upp två tänkbara scenarier med 

tillhörande tänkbara slutsatser. När analysen har genomförts kommer jag i slutsatsdragningen 

förhålla mig till de tänkbara scenarierna.  

 

1 – Regionernas beskrivningar utifrån faktorerna i idealtypen liknar varandra. 

Slutsats: De studerade fallens förståelse av tillväxt präglas av likhet. Det är rimligt att 

anta att likhet förekommer i svenska regioners förståelse av tillväxt. 

 

2 – Regionernas beskrivning utifrån faktorerna i idealtypen liknar inte varandra. 

Slutsats: De studerade fallens förståelse av tillväxt präglas av olikhet. Det är rimligt att 

anta att olikhet förekommer i svenska regioners förståelse av tillväxt. 

 

Bedömningen om vad som är lika och vad som är olika kan betraktas som en svaghet i 

undersökningen. Beskrivningarna utifrån varje faktor i idealtypen kommer att analyseras för 

sig om huruvida den präglas av likhet eller olikhet för att sedan bedömas i sin helhet kring 

huruvida förståelsen av tillväxt är övervägande lik eller olik. De extrema scenarierna är att 

samtliga kategorier präglas av likhet eller olikhet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Generalisering innebär att utifrån forskningens resultat uttala sig om en större population (Esaiasson m.fl. 2012, 
s.154) 
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4. Analys 
I följande kapitel redovisas analysen av det empiriska materialet. Utifrån idealtypen har de tre 

utvecklingsstrategierna lästs och texten sorterats in utifrån idealtypens beståndsdelar. 

Materialet har sedan analyserats utifrån idealtypens respektive beståndsdel.  

 

 

4.1 Regionens styrkor för tillväxt 
I följande avsnitt beskrivs de studerade regionernas identifierande av styrkor kopplade till 

regionens tillväxt. Regionernas beskrivningar av detta redovisas region för region och utifrån 

identifierade styrkeområden. Avslutningsvis analyseras redovisningen av regionernas 

identifierade tillväxtskapande styrkor samt att dessa sammanställs i en jämförande tabell.  

 

4.1.1 Skåne  
Region Skåne ser ett behov av att dra nytta av Skånes potential och förutsättningar i 

tillväxtarbetet vilket framgår av följande citat som återfinns i inledningen till kapitlet om att 

Skåne ska bli en hållbar tillväxtmotor: ”Vårt tillväxtarbete behöver dra nytta av Skånes 

potential och olika förutsättningar” (Region Skåne, 2014, s. 23).  

 

Geografiskt läge 

Strategin framhåller sitt geografiska läge som en unik förutsättning för en god tillväxt vilket 

återkommer vid flera tillfällen (Region Skåne, s. 23, 42 och 44). Skåne beskriver sin 

geografiska placering som en del av Öresundsregionen och möjligheterna det innebär till en 

vidgad arbets- , bostads- och utbildningsmarknad samt utökat utbyte kring forskning och 

näringsliv. Samtidigt framhålls den geografiska positionen mellan Tyskland och Danmark 

samt Norge och norra Sverige som positiv för länets tillväxtmöjligheter (Region Skåne, 2014, 

s. 23). 

 

”Skånes utveckling är starkt kopplad till samspelet med omvärlden. Skånes strategiska läge 

ger oss unika förutsättningar, vi är ett nav i Skandinavien och södra Östersjöområdet och 

direkt kopplade till Köpenhamn. Tillsammans med Köpenhamnsområdet har Skåne unika 

möjligheter att utveckla Öresundsregionen som internationell tillväxtmotor.”  

     

          Region Skåne, 2014, s. 42 
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Geografisk karaktär 

Skånes geografiska karaktär med stor tätortstäthet och så kallad flerkärniga ortstruktur med 

både småstad och storstad bedöms göra Skåne attraktivt och på så vis vara en tillgång. I denna 

geografiska karaktär identifieras även tillväxtmotorer i form av Malmö, Lund och 

Helsingborg. Genom att stärka dessa tillväxtmotorer ska Skånes bli mer konkurrenskraftigt 

(Region Skåne, 2014, s. 29f).  

 

Regionens invånare 

Människorna som bor i Skåne anses utgöra en stark plattform för regionens tillväxt. Det är 

befolkningens karaktär med inneboende olikheter och med ett socialt, entrepenöriellt och 

kulturellt kapital som anses vara en stor tillgång (Region Skåne, 2014, s. 23). Samtidigt 

framhålls befolkningens internationella prägel som viktig i en global konkurrens då detta bland 

annat kan bidra till ökad export: 

 

”En av Skånes specifika styrkor är den internationella prägeln. Här talas nästan alla världens 

språk och det finns en stor mångkulturell kompetens att använda inom exempelvis ökad export 

till nya marknader. Det är därför centralt för både tillväxt, global konkurrenskraft”  

     

Region Skåne 2014, s. 42 

 

Forskning och innovation 

Forskningen som bedrivs i regionen bedöms vara en stor tillgång samtidigt som det bedöms 

finnas potential till en ytterligare stärkning av detta område.  Forskningen bedöms generera i 

tillväxt genom att omsättas till konkret handling och skapa arbetstillfällen (Region Skåne, 

2014, s. 23). I detta sammanhang betonas särskilt två blivande forskningsanläggningar: ESS 

och MAX IV-TITTA (Region Skåne, 2014, s. 26).  

 

”Arbetet inom projektet ”Regional mobilisering kring ESS och MAX IV – TITA” är en 

värdefull grund att stå på i utvecklingen av Skåne som tillväxtmotor. Det gäller för Skåne att 

maximera de spinn-off-effekter som anläggningarna kan medföra för hela Sverige, 

Öresundsregionen och Europa. Vi ska använda ESS och MAX IV som hävstång för exempelvis 

näringslivsutveckling, samhällsplanering och bostadsbyggande.”     
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Region Skåne, 2014, s. 26 

I strategin beskrivs Skåne som utmärkande i sin roll som innovativ region exempelvis sett till 

investeringar i forskning och utvecklingen mot en mer kunskapsintensiv näringslivsstruktur 

(Region Skåne 2014, s. 12).  

 

Identifiering av starka näringar och industrier 

I arbetet med att stödja befintliga företag i regionen identifieras och prioriteras styrkeområden 

inom regionens näring: 

 

”Vi ska arbeta för att lyfta våra befintliga företag och stimulera deras innovationsförmåga, 

export och utvecklingsförutsättningar. Och vi ska medvetet arbeta för att lyfta våra tre 

prioriterade styrkeområden: smarta material, smarta hållbara städer och personlig hälsa.”  

Region Skåne, 2014, s. 23 

 

Även utbildning kopplas samman med styrkeområden inom näring och industri och ett behov 

kring att utöka spetskompetensen inom just dessa näringar beskrivs. Spetskompetensen ska 

utvecklas inom cleantech, IT/telekom, förpackningsindustri, livsmedel, logistik, 

maskinindustri och läkemedelsindustri (Region Skåne, 2014, s. 25). 

 

Kultur och natur 

Genom att marknadsföra Skåne som en plats med stark matkultur och unika kultur- och 

naturupplevelser vill regionen att Skåne ska uppfattas som attraktivt och locka företag, 

investeringar och talanger. Dessa områden bedöms således ha en särprägel och potential som 

kan gynna regionens tillväxt (Region Skåne, 2014, s. 42). 

 

4.1.2 Värmland 
Region Värmland beskriver hur de genom att dra nytta av Värmlands styrkor kan stärka sig i 

jämförelse med andra regioner, både i regionens marknadsföring och utveckling. Utifrån de 

identifierade styrkorna tar de avstamp till utveckling. 

”Det finns många tillgångar i Värmland. Bland dem finns det några som utmärker sig på så 

vis att de tillsammans kan ge Värmland en konkurrensfördel gentemot andra regioner. Om vi 

drar nytta av våra styrkor och kraftsamlar kring dem både i vårt utvecklings- och 

marknadsföringsarbete kan vi stärka vår position ytterligare. Utvecklingen av Värmland 
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behöver bygga på det vi redan är bra på och kända för. Styrkorna är vår gemensamma 

plattform för vår utveckling och marknadsföring.” (Region Värmland 2014, s. 10). 

 

Geografiskt läge 

Det fördelaktiga geografiska läget betonas. Dels närheten till tillväxtstarka Oslo och dels läget 

mellan Oslo, Stockholm och Göteborg. Detta menar Region Värmland innebär tillväxtmässigt 

gynnsamma fördelar bland annat för etablering och investeringar. Att Värmland ligger i 

anslutning till Vänern ses också som en styrka för Värmlands attraktionskraft men även 

betydelsen sjön har som transportled för regionens företag (Region Värmland 2014, s. 15f).  

 

Geografisk karaktär 

Karlstad, Karlstadsregionen och en stor arbetsmarknadsregion betonas som en styrka för 

regionens tillväxt. Samtidigt beskrivs även övriga kommuner som viktiga i sammanhanget då 

tillväxten sker i utbyte och i samspel mellan Karlstadsregionen och övriga kommuner i 

Värmland. Arbetsmarknadsregionen bedöms som en tillgång för hela länet (Region Värmland 

2014, s. 14).  

 

Regionens invånare 

Människorna i Värmland bedöms vara den avgörande faktorn för platsens tillväxt. 

Värmlänningarnas attityd pekas ut som en tillgång för regionens attraktivitet och 

konkurrenskraft (Region Värmland 2014, s. 11).  

 

”Tillgången på människor i en region är avgörande för regionens ekonomiska och sociala 

utveckling. Människorna utgör grunden och kraften i den regionala tillväxten och 

utvecklingen. Människorna i Värmland beskrivs i flera attitydundersökningar som varma, 

positiva, öppna, välkomnande, enkla, genuina, jordnära och ödmjuka.”  

Region Värmland 2014, s. 11 

 

Forskning och innovation 

Kopplat till Karlstads universitet framhålls forskning i samspel med näringslivet, 

världsledande tjänsteforskning och ett utmärkande arbete för innovation och regional 

utveckling. Verksamheten kopplat till universitetet bedöms ha stor betydelse för regionens 

tillväxt. Centrum för tjänsteforskning samt ett tjänsteforskningsinstitut framhålls som 

framgångsexempel. Likaså beskrivs framgångsrikt och av OECD prisat innovationsarbete och 
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utveckling av kluster. Universitetets roll i detta beskrivs som betydande (Region Värmland, s. 

17). 

 

Identifiering av starka näringar och industrier 

Skogen som tillgång kopplat till en framgångsrik och konkurrenskraftig skogsindustri 

identifieras som en stor tillgång för regionen. Även järn- och verkstadsindustrin pekas ut som 

starka näringar medan pappers-, massa- och förpackningsindustrin beskrivs som världsledande 

(Region Värmland 2014, s. 12). 

 

Kultur och natur 

Naturupplevelser samt en så kallad unik berättartradition för Värmland bedöms ha stor 

potential för växande kreativa näringar och samtidigt spås en tilltagande besöksnäring. Vidare 

anses Värmland som en kreativ plats öka chanser att locka till sig investeringar och företag till 

Värmland (Region Värmland 2014, s. 12f). 

 

”Berättartraditionen är unik för Värmland och den är en viktig del av den värmländska 

identiteten. Värmland har och har haft många kända berättare och utvecklingen fortsätter 

inom konstformer som teater, litteratur, musik, dans, bildkonst och konsthantverk tack vare en 

stor mängd utövande konstnärer.”  

Region Värmland 2014, s. 13 

 

4.1.3 Norrbotten 
I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten beskrivs regionens styrkor och 

utvecklingen av dessa styrkor som avgörande för Norrbottens framtida tillväxt (Länsstyrelsen 

Norrbotten 2011, s. 7). Länets styrkor menar man är unika fördelar länet har i jämförelse med 

andra regioner (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 19). 

 

”Norrbottens framtid påverkas av vägvalen och förmågan att utveckla länets styrkor och se 

nya möjligheter för hållbar tillväxt.” 

Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 7 
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Geografiskt läge 

En av Norrbottens unika fördelar som strategin lyfter fram är regionens geografiska läge som 

gränsar till två andra länder; Norge och Finland, dessutom med ett funktionellt samarbete. 

Vidare lyfts regionen fram som en del av Barentsregionen; en europeisk samarbetsregion 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 19). Även Norrbottens viktiga strategiska plats i ett 

europeiskt transportsystem pekas ut som en styrka. Hamnarna och den starka sjöfarten 

identifieras som en viktig komponent för länets näring (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 25).  

 

Geografisk karaktär 

Den geografiska karaktären i form av glesbygd i kombination med klimat identifieras som 

betydande för tillväxt och en konkurrensfördel. Glesheten i kombination med mörker och ett 

kallt klimat framställs som en möjlighet för en viss typ av näringsverksamhet; testnäring. 

Vidare påvisas upplevelsenäring som en möjlighet under samma förutsättningar (Länsstyrelsen 

Norrbotten 2011, s. 19).  

 

Även kombinationen av stad och land med dess olika potential lyfts fram som positivt för 

regionens tillväxt. Luleåregionen som en stor funktionell arbetsmarknadsregion är en styrka 

samtidigt som Malmfälten, Arjeplog och Arvidsjaur bedöms ha goda förutsättningar för att 

bidra till regionens tillväxt utifrån sina styrkeområden (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 23).  

 

”Luleåregionen är den största funktionella arbetsmarknadsregionen norr om 

Stockholmsregionen. Befolkningen uppgick till drygt 168 000 invånare 2011. En stor region 

fungerar som en magnet samtidigt som den utgör en kritisk massa som har betydelse för 

tillväxten.”  

Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 23 

 

Forskning och innovation 

Forskningen som bedrivs vid Luleå universitet beskrivs som framgångsrik. Samtidigt betonas 

kopplingen mellan forskningen och näringslivet (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 29). 

Innovation bedöms vara avgörande för konkurrenskraft och tillväxt. I detta sammanhang 

beskrivs Norrbottens inneboende kreativitet och innovationskraft som en av de mest 

betydelsefulla styrkorna (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 41). 
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“Kreativitet och innovationskraft är bland de mest värdefulla tillgångarna länet har och måste 

alltid underhållas och premieras.”  

Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 41 

 

Identifiering av starka näringar och industrier 

Starka näringar identifieras i strategidokumentet samtidigt som dessa kopplas till 

forskningsområden vid Luleå universitet. Flera av näringarna är sammanlänkade med 

Norrbottens geografiska förutsättningar och naturresurser som finns i länet, så som mineraler 

och skog. Upplevelsenäring, test- och övningsverksamhet samt förädling av naturresurser 

bedöms som starka och viktiga regionens tillväxt. Dock lyfts även kunskapsintensiv 

verksamhet fram som betydande för tillväxten (Länsstyrelsen Norrbotten2011, s. 27). 

 

”Starka näringar i länet är test- och övningsverksamhet, upplevelsenäring, energi- och miljö- 

teknik, basindustrin (förädling) samt kunskapsintensiva näringar. Dessa områden har pekats 

ut som strategiskt viktiga för länets fortsatta tillväxt och är starka forskningsområden vid 

Luleå tekniska universitet.”  

Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 27 

 

Kultur och natur 

Norrbottens natur- och kulturarv identifieras som en styrka ur olika perspektiv. Den expansiva 

kulturella och kreativa näring anses ha ytterligare potential för tillväxt (Länsstyrelsen 

Norrbotten 2011, s. 43). Naturens varierande karaktär bedöms vara viktig för besöksnäringen 

samtidigt som viktiga och starka näringar för regionen vuxit fram ur regionens naturtillgångar. 

Kända varumärken för Norrbotten, exempelvis Polcirkeln, betonas också i samband med 

utvecklingen av upplevelsenäringen (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 20). 

 

4.1.4 Skåne, Värmlands och Norrbottens styrkor för tillväxt 
Samtliga av de studerande regionerna ser regionens styrkor som en viktig faktor för regionens 

tillväxt. Styrkorna är en kombination av den geografiska platsen kopplat till platsens innehåll. 

Ofta framhålls regionens unika fördelar i relation till och ibland i konkurrens med andra 

regioner. Förekommande är också att styrkeområdena beskrivs med medvetandet om att 

regionen är en del av och i samspel med världen utanför regionens gränser. Regionerna 

identifierar och beskriver sina styrkor inom samma kategorier, exempelvis gynnsamt 
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geografiskt läge, framgångsrik forskning och starka näringar och industrier. Inom 

styrkeområdena kan beskrivningarna vara olika. Exempelvis skiljer sig regionerna åt i vilka 

som är deras starka näringar och naturligtvis har regionerna olika placering geografiskt sett. 

Men på en övergripande nivå liknar regionerna varandra i sin identifiering och tolkning av 

styrkeområden som gynnar regionens tillväxt. Dessa styrkeområden är av både statisk och 

dynamisk karaktär.  

 

 

 

Tabell över regionernas identifierade styrkor för tillväxt: 

 Skåne Värmland Norrbotten 

Geografiskt läge En del av 

Öresundsregionen och 

geografisk position 

mellan Tyskland, 

Danmark, Norge och 

norra Sverige 

Dels närheten till 

tillväxtstarka Oslo och 

dels läget mellan Oslo, 

Stockholm och 

Göteborg. Regionens 

plats i anslutning till 

Vänern 

Gränsar till både 

Norge och Finland 

samt en del av 

Barentsregionen. 

Regionens plats i 

anslutning till havet 

Geografisk 

karaktär 

Stor tätortstäthet och så 

kallad flerkärnig 

ortstruktur med både 

småstad och storstad. 

Tillväxtmotorer är 

Malmö, Helsingborg och 

Lund 

Karlstad som 

tillväxtmotor samt 

samspelet mellan 

Karlstadregionen och 

övriga kommuner. En 

stor arbetsmarknads-

region 

Glesbygd i 

kombination med 

klimatet. 

Kombinationen 

stad och landsbygd. 

Luleåregionen som 

en stark 

arbetsmarknads-

region 

Regionens 

invånare 

Karaktär av olikhet och 

med ett socialt, 

entrepenöriellt och 

kulturellt kapital samt 

med en internationell 

prägel 

Karaktär och attityder 

som varma, positiva, 

öppna, välkomnande, 

enkla, genuina, 

jordnära och ödmjuka 

- 
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Forskning och 

innovation 

En innovativ region med 

forskning som genererar i 

tillväxt. 

Forskningsanläggningarna 

ESS och MAX IV-TITTA  

Forskning i samspel 

med näringslivet, 

världsledande 

tjänsteforskning och ett 

utmärkande arbete för 

innovation, utveckling 

av kluster och regional 

utveckling. Centrum 

för tjänsteforskning och 

tjänsteforskningsinstitut 

En innovativ region 

med framgångsrik 

forskning vid Luleå 

universitet, kopplad 

till näringslivet 

Identifiering av 

starka näringar 

och industrier 

Smarta material, smarta 

hållbara städer och 

personlig hälsa.  

Cleantech, IT/telekom, 

förpackningsindustri, 

livsmedel, logistik, 

maskinindustri och 

läkemedelsindustri 

 

Skogsindustri, järn- och 

verkstadsindustri, 

pappers-, massa- och 

förpackningsindustri 

Test- och 

övningsverksamhet, 

upplevelsenäring, 

energi- och miljö- 

teknik, basindustrin 

(förädling) samt 

kunskapsintensiva 

näringar 

Kultur och natur Stark matkultur och unika 

kultur- och 

naturupplevelser 

Naturupplevelser samt 

en så kallad unik 

berättartradition 

Natur- och 

kulturarv. Naturens 

varierande karaktär 

och Norrbottens 

varumärken 

 

 

4.2 Privat-offentligt samarbete för att gynna regionens tillväxt 
Nedan redovisas regionernas beskrivning av privat-offentliga samarbeten i syfte att gynna 

regionens tillväxt samt uttryckta behov av detta. Avslutningsvis analyseras redovisningen av 

regionernas beskrivning av privat-offentliga samarbeten samt att dessa sammanfattas i en 

jämförande tabell.  
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4.2.1 Skåne  
Region Skåne lyfter på flera ställen i strategidokumentet vikten av samverkan mellan 

offentliga och privata aktörer för regionens utveckling. Dock är dessa beskrivningar ofta av en 

generell karaktär men de visar samtidigt på att samarbetena bedöms som viktiga för regionens 

utveckling (Region Skåne 2014, s. 14 och 33). 

 

”Det är av särskild vikt att skapa tvärsektoriella arenor inom företagande, forskning, kultur, 

fysisk planering, miljö och hälsa, med sikte på ett gemensamt ledarskap mellan offentlig 

sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi.” 

Region Skåne 2014, s. 33 

 

Offentligt-privat samarbete i kring ett mer specificerat område är det som sker inom 

forsknings- och innovationsrådet Skåne förkortat FIRS7. Samarbetet finns redan men region 

Skåne ser ett behov av att utveckla detta för att stärka regionen inom forskning och innovation 

(Region Skåne 2014, s. 24). Denna typ av samarbeten ser man kan generera i globalt gångbara 

idéer gynnsamma för Skånes utveckling (Region Skåne 2014, s. 44).  

 

”Arbetet inom Forsknings- och innovationsrådet Skåne (FIRS) behöver fördjupas för att 

Skåne ska förbli en framstående forskningsregion, liksom arbetet för stärkt innovationskraft 

inom befintligt näringsliv”     

Region Skåne 2014, s. 24 

 

Region Skåne ser även ett behov av att stärka sin internationella konkurrenskraft. För att 

åstadkomma detta framhålls samarbete mellan offentliga och privata aktörer (Region Skåne 

2014, s. 41). 

 

4.2.2 Värmland 
Region Värmland belyser vikten av privat-offentligt samarbete inom olika områden som på 

olika sätt bidrar till regionen tillväxt. Ett samarbete som nämns är The Paper Province; en 

klusterorganisation med syfte att utvecklar samarbetet mellan medlemsföretagen: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
7 Forsknings och innovationsrådet Skåne består av representanter från Region Skåne, länets kommuner och 
universitet och högskolor samt näringslivsrepresentanter (www.skåne.se) 
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“The Paper Province är till för att främja arbetet mellan sina medlemsföretag som finns inom 

massa- och pappersindustrin. Den har prisats för att ha skapat samarbete mellan sina 

medlemmar och Karlstads universitet och den offentliga sektorn.”  

Region Värmland 2014, s. 12 

 

Samtidigt ser Region Värmland ett behov av att utveckla fler konkurrenskraftiga kluster och 

det genom privat-offentligt samarbeten (Region Värmland 2014, s. 27). 

 

Även när det kommer till att få fler företag och stärka befintliga företag identifieras privat-

offentligt samarbete som metod, här mellan Karlstads universitet, utbildningssamordnare, 

näringsliv och offentliga aktörer (Region Värmland 2014, s. 24). 

 

Av strategin framgår en vilja att profilera Värmland för att attrahera bland annat företag. Ett 

sätt att göra så är att identifiera styrkeområden men även genom mobilisera krafter i samarbete 

mellan offentliga såväl som privata aktörer (Region Värmland 2014, s. 22).  

 

”Öka samverkan mellan offentlig sektor, privata näringar och den sociala ekonomin kring 

profilering och marknadsföring av Värmland för att attrahera fler invånare, fler besökare och 

fler företag.”  
Region Värmland 2014, s. 22 

 

4.2.3 Norrbotten 
I Norrbottens utvecklingsstrategi beskrivs innovation som en viktig faktor för regionens 

tillväxt (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 41). Samtidigt identifieras ett behov av stärkt 

offentlig-privat samarbete för fortsatt utveckling av innovationssystem: 

”Ta fram en regional innovationsstrategi för att bidra till att vidareutveckla forsknings- och 

innovationssystem, främja spetskompetens, smart specialisering samt stärka samarbetet 

mellan universitet, forskning, företag, samhälle och den ideella sektorn.”  

Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 46 

 

Privata och offentliga aktörers mobilisering anses viktig i att skapa fler nya företag och på så 

vis fler jobb. Ett samarbete mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället 

identifieras som en viktig komponent i att nå målet (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 56). 
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Vidare anses kompetensförsörjningen viktig för Norrbottens fortsatta tillväxt. För att få till 

stånd detta understryks samarbete mellan bland annat näringsliv, utbildningssamordnare och 

myndigheter (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 57).  

 

4.2.4 Skåne, Värmland och Norrbottens privat-offentliga samarbeten 
Offentlig-privata samarbeten är en metod som samtliga regioner använder sig av samt ser ett 

behov av för att nå mål som gynnar regionens tillväxt. Samarbetenas uttryck kan handla om 

mobiliserande av regionens resurser, exempelvis för att göra regionen mer konkurrenskraftig, 

men även kring funktionella frågor som kompetensförsörjning. Samarbetena kan ha konkreta 

former med konkreta mål men även behov av samarbeten kring mer diffusa mål uttrycks. Det 

förekommer att samarbetena uttrycks i ett vidare sammanhang där regionen ska synliggöras 

för omvärlden. Det finns ingen tydlig likriktning mellan regionerna kring vad de privat-

offentliga samarbetena handlar om. Dock finns en gemensam uppfattning om vikten och 

behovet av privat-offentliga samarbeten kring frågor som gynnar regionens tillväxt. 

 

 

Tabell över privat-offentliga samarbeten för att gynna regionens tillväxt, samt behov: 

 Skåne Värmland Norrbotten 

Samarbete för 

innovation och 

forskning 

Forsknings och 

innovationsrådet 

Skåne. Behov av 

utveckling av 

samarbetet 

- Behov av stärkt 

offentlig-privat 

samarbete för fortsatt 

utveckling av 

innovationssystem 

Samarbete för stärkt 

internationell 

konkurrenskraft 

 

Behov av 

samarbete för 

stärkt 

internationell 

konkurrenskraft 

- - 

Samarbete för kluster 

 

- Samarbete för 

klusterorganisation 

samt utveckling av 

samarbete för fler 

- 
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kluster 

Samarbete för att få 

fler företag 

 

- Samarbete för fler 

företag 

Samarbete för fler 

företag 

Samarbete för att 

profilera  

 

- Behov av 

samarbete för att 

profilera Värmland 

- 

Samarbete för 

kompetensförsörjning 

 

- - Samarbete för 

kompetensförsörjning 

 

 

4.3 Mellanregionalt samarbete 
Här redovisas regionernas beskrivningar av mellanregionala samarbeten samt behov av denna 

typ av samarbeten för att gynna regionens tillväxt. Avslutningsvis analyseras beskrivningarna 

samt sammanfattas i en tabell.  

 

4.3.1 Skåne  
Region Skåne framhåller såväl inomregionala som mellanregionala samarbeten som avförande 

för regionens utveckling ser därmed ett behov av att stärka och utveckla arenor och 

mötesplatser för samarbeten (Region Skåne 2014, s. 33). 

 

Region Skåne identifierar en tillväxtmöjlighet bland annat i form av ett utökat samarbete kring 

forskning genom utbyte inom Öresundsregionen, andra närliggande regioner samt regioner i 

andra delar av världen. Den så kallade storstadsregionen som utgörs av Malmö, Lund och 

Köpenhamn kan på så vis stärkas som tillväxtmotor (Region Skåne 2014, s. 44 och 25).  

 

Utvecklingen av en funktionell Öresundsregion beskrivs som viktig för både Skånes och 

landets tillväxt och en utveckling region Skåne vill understödja. För storstadsregionen Malmö, 

Lund och Köpenhamn uttrycks en ambition som internationell tillväxtmotor. Även 

möjligheten att vidga arbetsmarknaden mot Hamburg och Berlin vill region Skåne ta tillvara. I 

detta sammanhang lyfts ett mellanregionalt samarbete fram. Genom samarbete med 

grannregionerna kring infrastruktur och minimering av gränshinder vill region Skåne ta 
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tillvara på regionens tillväxtpotential tillsammans med närliggande regioner (Region Skåne 

2014, s. 44). 

 

 

Region Skåne vill bli en region med internationell konkurrenskraft och en framstående global 

aktör. För att åstadkomma detta ska region Skåne samarbeta med andra regioner (Region 

Skåne 2014, s. 41).  Att vara en framstående region i ett globalt sammanhang menar region 

Skåne ger förutsättningar till att stärka regionens näringsliv och forskning i ett internationellt 

sammanhang. Region Skåne vill samarbeta med en rad andra regioner, företrädelsevis starka 

regioner (Region Skåne 2014, s. 44). 

 

”Genom att agera tillsammans inom Skåne, med grannregionerna och med starka regioner i 

Europa och i hela världen kan Skåne bli en betydande europeisk och global aktör. Då kan vi 

också stärka näringslivets och forskningens internationella konkurrenskraft och skapa nya 

fruktbara samband. Vi behöver vidareutveckla samarbetet i Öresundsregionen, inom 

Sydsverige, med Stockholm och den nationella nivån, inom Skandinavien, med norra Tyskland 

och i östra Östersjöområdet.  

Region Skåne 2014, s. 44 

 

4.3.2 Värmland 
Region Värmland menar att en regions tillväxt är kopplad till regionförstoring på så vis att 

arbetsmarknadsregioner vidgas. Av betydelse för en vidgad arbetsmarknad beskrivs 

infrastruktur och transporter. Denna utveckling vill region Värmland understödja genom 

utvecklat samarbete med angränsande regioner (Region Värmland 2014, s. 32). 

 

“Våra resor går över allt längre sträckor – regionalt, nationellt och internationellt. I takt med 

det har de lokala arbetsmarknaderna vuxit. Den regionala kollektivtrafiken har stor betydelse 

för utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, både i Värmland och för sammanbindning med 

angränsande regioner. Människors vardagsliv och företags verksamhet skär tvärs över 

kommungränser, länsgränser och nationsgränser. Det är därför helt avgörande att vi bygger 

relationer, bedriver påverkan och etablerar samarbeten med Norge, grannlän och 

grannkommuner.” 

       Region Värmland 2014, s. 32 
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4.3.3 Norrbotten 
Länsstyrelsen i Norrbotten ser samarbete med andra regioner som ett viktigt konkurrensmedel 

genom att i detta samarbete utöka sin kunskap eller vidga sina perspektiv. Kunskapen och de 

vidgade perspektiven kan i sin tur leda till att på ett bättre sätt dra nytta av länets resurser och 

ett innovativt användande av dessa (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 29). Samtidigt gör 

Länsstyrelsen Norrbotten bedömningen att regionens forskning och innovation kan nyttjas på 

ett effektivare sätt genom etablering av samarbeten inom området med andra regioner. Detta 

menar man leder till både ett stärkt näringsliv och ökad konkurrenskraft för forsknings-

institutionerna (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 62).  

 

Länsstyrelsen Norrbotten ser mellanregionala samarbeten som ett medel att i ett 

tillväxtsammanhang bli en utmärkande aktör på en global marknad:  

 

”Genom internationellt och gränsregionalt samarbete ska Norrbotten ta plats som en 

spännande och intressant tillväxtregion och verka på globala tillväxtmarknader. 

Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 61 

 

Ett mellanregionalt samarbete med närliggande regioner som lyfts fram är Norrbottens del i 

Barentsregionen8. Samarbetet beskrivs generera i främjad export för Norrbottens råvaror samt 

synliggörandet av regionen potential att utveckla råvarornas närliggande näringar samt 

forskning kopplat till detta (Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 63).  

”Samarbetet förstärker positioneringen av Norrbotten och hela Barentsregionen som 

nyckelleverantörer av råvaror inom EU och bilden av en region med stor potential för 

vidareutveckling av förädlingsindustrin samt forskning och utbildning inom bland annat 

gruvindustrin.” 

      Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 63 

 

4.3.4 Skåne, Värmland och Norrbottens mellanregionala samarbeten 
Regionerna ser alla ett behov av mellanregionala samarbeten för att gynna regionens tillväxt. 

Samtliga regioner betonar vikten av samarbete med angränsande regioner. Genom att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Barentsregionen består av Sveriges, Finlands och Norges nordligaste delar samt nord-västra Ryssland. 
Samarbetet har till syfte att stärka infrastrukturen i länet och bidra till ekonomisk, social och kulturell utveckling 
(www.barentsinfo.org) 
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samarbeta kring infrastruktur och kommunikationer kan arbetsmarknader vidgas eller som i 

Norrbottens fall, gynna exporten. Flera av samarbetena karaktäriseras av en typ av kunskaps 

eller erfarenhetsutbyte. Detta gäller exempelvis i Skånes och Norrbottens fall som betonar 

mellanregionalt samarbete kring forskning och innovation.  Samarbetena kan även mynna ut i 

att regionen synliggörs som en global aktör. Regionerna Skåne och Norrbotten liknar varandra 

i karaktären på samarbetena. Värmland avviker i att endast betona ett gränsregionalt samarbete 

kring kommunikationer och infrastruktur. 

Tabell över mellanregionala samarbeten för att gynna regionens tillväxt 

 Skåne Värmland Norrbotten 

Samarbete kring 

forskning och 

innovation 

Samarbete och 

utbyte med andra 

regioner inom 

forskningsområdet 

samt utveckling av 

ett sådant 

samarbete 

- Samarbete kring 

forskning med 

andra regioner samt 

behov av 

utveckling av ett 

sådant samarbete 

Samarbete för att 

göra regionen till 

en utmärkande 

global aktör 

Samarbete med 

andra regioner för 

att bli 

internationellt 

konkurrenskraftig 

och en global aktör 

- Samarbete med 

andra regioner för 

att bli en 

framträdande aktör 

på en global 

marknad 

Samarbete med 

angränsande eller 

närliggande region 

kring infrastruktur 

och 

kommunikationer 

Samarbete med 

grannregionerna 

kring infrastruktur 

och minimering av 

gränshinder för 

vidgad 

arbetsmarknad och 

en funktionell 

Öresundsregion 

Behov av utveckling 

av samarbete med 

angränsande 

kommuner kring 

infrastruktur och 

transporter för en 

vidgad 

arbetsmarknadsregion 

Samarbetet inom 

Barentsregionen 

som syftar till 

stärkt infrastruktur 

och som planeras 

generera i 

Norrbottens export, 

utveckling av 

industri samt 

närliggande 

forskningsområden 
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4.4 Överstatlig interaktion 
Nedan redovisas regionernas beskrivningar av interaktion med en överstatlig nivå samt behov 

av denna typ av interaktion för att skapa goda förutsättningar för regionens tillväxt. 

Avslutningsvis analyseras beskrivningarna samt sammanfattas i en tabell.  

 

 

4.4.1 Skåne  
Region Skåne beskriver hur regionen kan utvecklas till en konkurrenskraftig global aktör och 

fördjupa samarbeten bland annat på den europeiska arenan. Genom att göra så kan regionen 

stärka näringslivet och regionens forsknings internationella konkurrenskraft (Region Skåne 

2014, s. 41). Dock definieras inte den europeiska arenan närmre. Det kan alltså handla om 

interaktion med en överstatlig nivå men även med andra nationer eller regioner. Vidare 

beskrivs hur region Skåne kan utvecklas genom att dra nytta av EU:s medel” Vi kan använda 

EU:s finansieringsinstrument för att utveckla Skåne”(Region Skåne 2014, s. 44). 

 

 

4.4.2 Värmland 
Region Värmland ser ett behov av större närvaro i EU:s olika forum. Genom att göra så kan 

mervärde skapas för Värmlands resurser: 

 

För Värmland är det viktigt att aktivt söka nya internationella samarbeten och i synnerhet att 

bygga vidare på de som redan finns. För att vidga Värmlands internationella utblick och 

förmera regionens resurser är det viktigt att de värmländska aktörerna deltar mer i EU:s 

territoriella samarbete och sektors- och forskningsprogram.” 

Region Värmland 2014, s. 6 

 

4.4.3 Norrbotten 
Norrbottens regionala utvecklingsstrategi lyfter inte explicit en beskrivning av närvaro eller 

interaktion på en överstatlig nivå. Dock beskrivs hur beslut i andra delar av världen kan 

påverka Norrbottten och att Norrbotten därmed bör vara aktiva i strategiska samarbeten för att 

besluten ska ha en gynnsam utgång för Norrbottens utveckling:  

 

”Politiska och ekonomiska beslut i andra delar av världen påverkar oss. För att hantera detta 
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krävs öppenhet och ökad omställningsförmåga. En globaliserad värld inrymmer även stora 

möjligheter. Genom att ingå i strategiska allianser kan beslutsfattare påverka och agera så att 

Norrbotten stärker sin attraktionskraft och konkurrenskraft.” 

Länsstyrelsen Norrbotten 2011, s. 62f 

 

4.4.4 Skåne, Värmland och Norrbottens interaktion med överstatlig nivå 
Av vad som framgår i det studerade materialet så förhåller sig Skåne och Värmland till en 

överstatlig nivå medan Norrbotten inte explicit uttrycker att det är en överstatlig nivå som 

åsyftas. Skåne ska genom att nyttja de medel EU tillhandahåller utveckla regionen. Värmland 

ser ett behov av utökat deltagande i EU:s olika forum för att kunna skapa mervärde för 

regionens resurser. På vilket sätt detta mervärde ska skapas redogörs inte. Norrbotten beskriver 

en kontext där regionens utveckling delvis beror på vad som händer i omvärlden i och med 

beslut som fattas utanför Sveriges landsgränser. Därmed ser Norrbotten ett behov av att 

försöka påverka beslut till fördel för regionens utveckling. Huruvida om de beslut som 

regionen vill påverka fattas på en överstatlig nivå eller exempelvis i andra länder definieras 

inte. Gemensamt för samtliga regioner är dock att de förhåller sig till en kontext utanför 

landsgränserna och kopplar samman denna med regionens tillväxtmässiga utveckling.  Skåne 

och Värmland gör detta genom att använda den europeiska arenan, EU:s forum och medel för 

att gynna regionens utveckling. Norrbotten förhåller sig på så sätt att man ser ett behov av att 

försöka påverka beslut i andra delar av världen till fördel för den egna regionen.  

 

Tabell över överstatlig interaktion för att gynna regionens tillväxt 

 Skåne Värmland Norrbotten 

Dra nytta EU:s 

finansiella medel 

 

Nyttja de 

finansiella medel 

EU tillhandahåller 

- - 

Deltagande i EU:s 

samarbetsforum 

 

- Behov av utökat 

deltagande i EU:s 

samarbetsforum  

- 
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5. Slutsatser 
Nedan kommer jag att försöka besvara min forskningsfråga utifrån den tidigare redovisade 

analysen. Inledningsvis redovisas slutsatser kring de analyserade fallen. Utifrån resonemanget 

kring generalisering i metodavsnittet besvarar jag sedan den övergripande forskningsfrågan. I 

slutsatsdiskussionen diskuteras slutsatserna utifrån den nyregionala teorin samt Ida Grundels 

text ”Kommersialisering av regioner - Om platsmarknadsföring och regionbyggande”. 

Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning som därefter följs av en avslutande reflektion. 

 

 

5.1 Likheter och olikheter i Skåne, Värmlands och Norrbottens förståelse av 

tillväxt 
I analysen i föregående kapitel kommer jag fram till att samtliga studerade regioner ser ett 

behov av att identifiera regionens styrkor och använda dessa i regionens tillväxtmässiga 

utveckling. Styrkeområdena som identifieras är kopplade både till geografisk plats och 

platsens innehåll och utgörs av både statiska och dynamiska faktorer. Det förekommer att de 

tillväxtmässiga styrkorna beskrivs i förhållande till andra regioner och i en kontext där 

regionen befinner sig i ett samspel med omvärlden. De studerade regionerna förstår och ger 

mening åt den regionala tillväxten genom att identifiera regionala styrkor. Regionerna 

identifierar och beskriver sina styrkor inom samma kategorier och har alla en uppfattning av 

behov av att identifiera styrkor för regionens tillväxt. Regionernas förståelse av tillväxt, i 

avseende att identifiera styrkeområden, präglas av likhet. 

 

De undersökta regionerna använder sig av privat-offentliga samarbeten och det finns en 

gemensam uppfattning om behovet av privat-offentliga samarbeten för att gynna regionens 

tillväxt. Karaktären på samarbetena kan vara av funktionell prägel för att lösa en 

samhällsutmaning men kan även handla om att samla regionens resurser från olika delar av 

samhället.  Det förekommer att de privat-offentliga samarbetena formuleras i syfte att 

synliggöra regionen utanför regiongränserna.  Regionerna ger mening åt regional tillväxt 

genom använda sig av och betona vikten av privat-offentliga samarbeten. Det förekommer 

likheter kring vad de privat-offentliga samarbetena handlar om men det förekommer fler 

skillnader. Regionernas förståelse av tillväxt, i avseende till ämnet för privat-offentliga 

samarbeten, präglas av olikhet. 
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Samtliga studerade regionerna ser alla ett behov av mellanregionala samarbeten för att gynna 

regionens tillväxt. De betonar betydelsen av samarbete med angränsande regioner. Det 

förekommer samarbeten som karaktäriseras av kunskaps- eller erfarenhetsutbyte. Samarbetena 

kan även mynna ut i att regionen synliggörs som en global aktör. Regionerna gör 

bedömningen att mellanregionala samarbeten är av betydelse för regionens tillväxt. Som 

framgår av analysen bedriver samtliga regioner mellanregionala samarbeten med 

gränskommuner kring infrastruktur. Detta mellanregionala samarbete är det enda som 

Värmland beskriver medan Skåne och Norrbotten i stor utsträckning liknar varandra i 

karaktären på samarbetena. Det förekommer alltså både likheter och skillnader. Regionernas 

förståelse av tillväxt, i avseende till ämnet för mellanregionala samarbeten präglas av både 

likhet och olikhet. 

 

Två av tre av de studerade regionerna, Skåne och Värmland, beskriver interaktion med en 

överstatlig nivå i syfte att gynna regionens tillväxt. Interaktionen handlar om att använda EU:s 

finansiella medel eller forum. Norrbotten uttrycker inte explicit en interaktion med en 

överstatlig nivå. Gemensamt för Skåne, Värmland och Norrbotten är dock att de förhåller sig 

till en kontext utanför landsgränserna och kopplar samman denna med regionens 

tillväxtmässiga utveckling. En likhet finns mellan Skåne och Värmland i benämningen av EU 

som en resurs för regionens tillväxt. Norrbotten avviker inom denna kategori. En slutsats om 

regionernas förståelse för tillväxt, i avseende till interaktion med en överstatlig nivå, präglas 

av olikhet eller likhet kan inte dras i och med att beskrivning, i detta avseende, saknas hos en 

av regionerna.  

 

Gemensamt för regionerna är uppfattningen att identifierande av regionala styrkor, privat-

offentliga samarbeten och mellanregionala samarbeten är betydelsefullt för regionens tillväxt. 

Gemensamt är också att regionerna uppfattar omvärlden och interaktion med denna, av 

betydelse för den egna regionens tillväxt. Dock ges denna uppfattning, om vad tillväxten 

kräver, mening och innehåll på olika sätt. En tydlig likhet återfinns i regionernas förståelse av 

tillväxt, i avseende att identifiera styrkeområden. I en helhetsbedömning av regionerna är 

förekomsten av likheter inte tillräcklig för att bedöma att regionernas förståelse av tillväxt 

präglas av likhet.  
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5.2 Besvarande av forskningsfråga 

- Präglas svenska regioners förståelse av tillväxt av likhet eller olikhet? 

Att försöka beskriva huruvida regioners förståelse av tillväxt präglas av likhet eller olikhet 

innebär en förenkling av verkligheten. Empirin har visat sig vara mer komplex för att kunna 

placeras in på en skala och fortfarande ge en god illustration av det studerade fenomenet. Att 

göra så skulle innebära en grov förenkling av verkligheten. Jag kommer därmed att besvara 

den övergripande forskningsfrågan genom att uttala mig om likheter eller skillnader inom de 

fyra studerade områdena: 

 

- Svenska regioners förståelse av tillväxt, i avseende att identifiera styrkeområden, 

präglas av likhet. 

- Svenska regioners förståelse av tillväxt, i avseende till privat-offentliga samarbeten, 

präglas av olikhet. 

- Svenska regioners förståelse av tillväxt, i avseende till mellanregionala samarbeten, 

präglas av likhet och olikhet. 

- Svenska regioners förståelse av tillväxt, i avseende till interaktion med den överstatliga 

nivån, går inte att beskriva då data saknas. 

 

 

5.3 Slutsatsdiskussion 
Slutsatsen att likhet präglar hur regioner ger mening åt tillväxt i identifiering av styrkor, ger 

stöd till tidigare forskning inom området. Den nyregionala teorin beskriver hur regioner i en 

konkurrensutsatt situation använder sina styrkor för att gynna regionens tillväxt. Keating 

beskriver hur regioner agerar i den nya kontexten där ett uttryck är att marknadsföra regionen 

genom att beskriva styrkor eller unika karaktärsdrag i för att på ett eller annat sätt utmärka sig 

från andra regioner (Keating 1998, s. 141f). Denna tendens är tydlig bland de undersökta 

regionerna. Dock visar sig detta agerande mynna ut i en likriktning i avseende till vilken typ 

av styrkor som beskrivs. Westholm beskriver hur konkurrensperspektivet bidrar till att 

regioners identitet uttrycks i liknande termer (Westholm 2008, s. 127ff). Därmed knyter denna 

studies resultat an till även Westholms beskrivning. Detta kan således tolkas som en olycklig 

effekt, att regionernas strävan efter att utmärka sig i konkurrensen ändock mynnar ut i 

liknande beskrivningar. Vad som generellt kan sägas om regionerna är en uppfattning om att 

identifierande av regionala styrkor, privat-offentliga samarbeten och mellanregionala 
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samarbeten är betydelsefullt för regionens tillväxt. Gemensamt är också att regionerna 

uppfattar omvärlden och interaktion med denna, av betydelse för den egna regionens tillväxt. 

Denna uppfattning är i samstämmighet med den nyregionala teorins beskrivning av 

regionernas roll (Keating 1998, s. 79ff).  

 

Av det tidigare redovisade empiriska materialet framgår att regionerna förhåller sig till 

omvärlden och ser ett behov av att identifiera styrkor i relation till andra regioner. Detta kan 

tolkas som en typ av marknadsföring av som görs i konkurrens med andra. Ida Grundel utreder 

regioners platsmarknadsföring i texten ”Kommersialisering av regioner - Om 

platsmarknadsföring och regionbyggande”. Grundel beskriver hur platsers attraktivitet har fått 

större betydelse i en global konkurrens om exempelvis arbetskraft, investeringar och företag. 

Ett led i detta är att städer, regioner och länder ägnar sig åt marknadsföring av platsen 

(Grundel 2013, s. 163f). I platsmarknadsföringen betonas enighet mellan olika aktörer i 

skapandet av bilden av regionen. I beaktande av hur platsmarknadsföringen förs konstaterar 

Grundel att det är resursstarka grupper, i avseende till utbildning och kapital, som regionen vill 

locka till sig och därmed utestängs andra grupper från ”den regionala utvecklingsdiskursen” 

(Grundel 2013, s. 178). Således kan regioners marknadsföring utifrån likriktning i identitet 

också ha effekter på vad för typ av vilken kategori av medborgare regionen ser och som har en 

plats i regionen. 

 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
I denna uppsats har jag försökt ge en beskrivning av huruvida svenska regioners förståelse av 

tillväxt i ett konkurrensperspektiv präglas av likhet eller olikhet. Jag har funnit både likheter 

och skillnader. Studien gör inte anspråk på att försöka uttala sig om konkurrenssituationen kan 

förklara de konstaterade skillnaderna och likheterna. Detta är ett uppslag till vidare forskning; 

kan konkurrenssituationen förklara de likheter och skillnader vi ser här eller finns det andra 

tänkbara förklaringsaspekter?  

 

 

5.5 Avslutande reflektion 
Likheter och skillnader i regioners syn på tillväxt kan belysa olika saker. Som beskrivs i 

uppsatsens bakgrund pågår en omorganisation av den regionala nivån beträffande ansvar för 
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regionens utveckling. Redan nu innehar flera direktvalda regioner eller kommunförbund det 

regionala utvecklingsansvaret och utvecklingen pekar mot att de länsstyrelser som har ansvaret 

för regionens utveckling kommer få lämna ifrån sig detta. Trots den olikhet som föreligger 

bland ansvarsbärarna för detta regionala politikområde kan vi se att likheter ändå förekommer 

i hur regioner ger mening åt tillväxt framförallt i identifierandet av styrkor. Tidigare forskning 

har visat att partipolitisk differentiering tonas ned i den regionala utvecklingspolitiken 

(Johansson & Rydstedt 2010, s. 85). Samtidigt beskriver Grundel hur marknadsföringen av en 

attraktiv plats har en effekt av att vissa samhällsgrupper exkluderas från resonemanget kring 

den regionala utvecklingen (Grundel 2013, s. 178). Partipolitisk likriktning och exkluderande 

av samhällsgrupper är båda fenomen som kan kritiseras utifrån en demokratidiskurs. 

Regionerna ska trots konkurrensperspektivet bedriva det regionala tillväxtarbetet på ett mandat 

givet av medborgarna.  
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