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Förord	  
Denna studie genomfördes under vårterminen 2015 som en D-uppsats vid Karlstads 
Universitet. Uppsatstiden är en väldigt påfrestande tid då den både har sina upp- och 
nergångar, och det har varit en spännande resa då det är första gången  som jag skrivit ett 
sådant här stort arbete själv.  
 
Men jag har inte varit helt ensam, jag vill tacka min kurskamrat Anna som har spenderat så 
mycket tid med mig i biblioteket, samt lyssnat och diskuterat när vi båda har suttit fast. Även 
andra vänner som inte läst samma kurs men som ändå funnits där under den här tiden har 
varit väldigt värdefullt. Jag vill även tacka mina handledare Lars Aronsson och Mekonnen 
Tefsahuney för värdefull rådgivning, hjälp och vägledning under uppsatsprocessen. 
	  
Karlstads Universitet juni 2015 
Stina Udd	   	  
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Sammanfattning	  
Inom den regionala utvecklingen har ekonomisk tillväxt fått en allt större roll, fler och fler 
regioner arbetar efter att sträva en så hög ekonomiskt tillväxt som möjligt. Men i och med 
detta så skapas en geografiskt differentierad utveckling där de områden som genererar tillväxt 
anses har starka utvecklingsmöjligheter medan de områden som inte alls genererar lika 
mycket riskerar att hamna efter och bli outvecklade. Detta är något som kan ses i Värmland 
där Karlstadsregionen utvecklas medan de svagare delarna av länet, så som 
landsbygdsområdena inte alls har lika stort fokus på sig inom det regionala 
utvecklingsarbetet. En lösning på detta kan vara att arbeta fram en inkluderande tillväxt där 
det inte bara handlar om de ekonomiska värden utan även inkluderar sociala faktorer.  
 
Syftet med min studie är därför att lyfta fram och belysa frågor som rör inkluderande tillväxt 
på regional nivå med Värmland som fallstudie. Syftet är även att undersöka hur en mer 
inkluderad tillväxt kan arbetas in den regionala kontexten, samt se hur det regionala 
perspektivet och utvecklingsarbetet i Värmland kan påverkas av detta. Detta har jag gjort 
genom att utgå från två frågeställningar: Hur kan en inkluderande tillväxt arbetas in i den 
regionala kontexten och användas inom Värmlands regionala utvecklingsarbete? och vilka är 
effekterna som kan uppkomma om en inkluderande tillväxtstrategi arbetas in i det regionala 
utvecklingsarbetet i Värmland? 
 
Den hermeneutiska vetenskapsansatsen genomsyrar studiens teori, analys och bearbetning av 
empirin. Mitt perspektiv är socialkonstruktivistiskt. I min studie har jag utgått ifrån ett 
teoretiskt ramverk som har behandlat ämnena tillväxt, regionalism, regional utveckling, 
inkluderande tillväxt samt strategier för inkluderande tillväxt. I mitt empiriska material har 
jag fått tillhandahållit en enkätundersökning rörande tillväxt och utveckling i Värmland som 
är utformad inför en studie om ett interreg-projekt, samt kompletterat med redan bearbetat 
material från den värmländska SOM-undersökningen. Detta för att kunna skapa en förståelse 
för hur en inkluderande tillväxt kan arbetas in i en regional kontext och användas inom det 
regionala utvecklingsarbetet i Värmland. 
 
Det jag har kommit fram till i min studie är framförallt att det finns ett behov av att bredda 
tillväxtbegreppet så att det blir mer inkluderande, och att denna inkluderande tillväxten bör 
arbeta mer med sociala faktorer. För att kunna arbeta in detta i det regionala 
utvecklingsarbetet i Värmland bör det först och främst skapas en förståelse för att länet är så 
mycket mer än Karlstad samt att de måste se till hela befolkningens behov. Görs detta den 
största effekten bli att det skapas en mer geografiskt jämn utveckling i hela Värmland. 
	  	   	  



	  
	  
4	  

Innehållsförteckning	  

Förord	  ...............................................................................................................................	  2	  

Sammanfattning	  ................................................................................................................	  3	  

1.	  Inledning	  .......................................................................................................................	  6	  

1.1	  Bakgrund	  ........................................................................................................................................................................	  6	  
1.2	  Problemformulering	  .................................................................................................................................................	  7	  
1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  .......................................................................................................................................	  8	  
1.3	  Disposition	  ....................................................................................................................................................................	  8	  

2.	  Metod	  ...........................................................................................................................	  9	  

2.1	  Vetenskapsteoretiskt	  angreppsätt	  ......................................................................................................................	  9	  
2.2	  Enkätundersökningen	  ..............................................................................................................................................	  9	  
2.3	  SOM-‐undersökningen	  i	  Värmland	  .....................................................................................................................	  11	  
2.4	  Metodkritik	  .................................................................................................................................................................	  12	  
2.5	  Källkritik	  .......................................................................................................................................................................	  13	  

3.	  Teoretiskt	  ramverk	  ......................................................................................................	  14	  

3.1	  Begrepp	  .........................................................................................................................................................................	  14	  
3.1.1	  Region	  ........................................................................................................................................................................	  14	  
3.1.2	  Regional	  utveckling	  .............................................................................................................................................	  15	  
3.1.3	  Ekonomisk	  tillväxt	  ................................................................................................................................................	  15	  

3.2	  Regional	  utveckling	  för	  vem?	  ..............................................................................................................................	  16	  
3.2.1	  Från	  regionalism	  till	  nyregionalism	  .............................................................................................................	  16	  
3.2.2.	  Utveckling,	  fattigdom	  och	  social	  ojämlikhet	  ...........................................................................................	  17	  
3.2.3.	  Inkluderande	  tillväxt	  .........................................................................................................................................	  19	  

3.3	  Strategier	  för	  inkluderande	  tillväxt	  ..................................................................................................................	  22	  
3.3.1	  Sens	  Capability	  Approach	  .................................................................................................................................	  22	  
3.3.2	  Perrons	  Regional	  Development	  Index	  .........................................................................................................	  24	  

3.4	  Sammanfattning	  av	  teori	  .......................................................................................................................................	  26	  

4.	  Värmlänningarnas	  syn	  på	  regional	  utveckling	  ..............................................................	  29	  

4.1	  	  Den	  regionala	  utvecklingen	  i	  Värmland	  ........................................................................................................	  29	  
4.1.1	  Samhörighet	  och	  samverkan	  ...........................................................................................................................	  30	  
4.1.2	  Strategisk	  planering	  och	  utveckling	  ............................................................................................................	  31	  
4.1.3	  Boendemiljön	  ..........................................................................................................................................................	  31	  
4.1.4	  Arbete	  och	  utbildning	  .........................................................................................................................................	  32	  



	  
	  
5	  

4.1.5	  Infrastruktur	  och	  kommunikation	  ................................................................................................................	  32	  
4.1.6	  Medborgarinflytande	  och	  politik	  ...................................................................................................................	  33	  
4.1.7	  Kommunal	  service	  ................................................................................................................................................	  34	  
4.1.8	  Urbanisering	  och	  kultur	  ....................................................................................................................................	  34	  

4.2	  Stad	  vs.	  Landsbygd	  ..................................................................................................................................................	  35	  
4.2.1	  Bilden	  av	  stad	  och	  landsbygd	  ..........................................................................................................................	  35	  
4.2.2	  Framtiden	  ................................................................................................................................................................	  37	  
4.2.3	  Livstillfredsställelse	  .............................................................................................................................................	  37	  
4.2.4	  Utvecklingsmöjligheter	  ......................................................................................................................................	  38	  
4.2.5	  Hinder	  för	  utveckling	  ..........................................................................................................................................	  39	  
4.2.6	  Innovativ	  befolkning	  och	  sociala	  aspekter	  ................................................................................................	  40	  

5.	  Analys	  ..........................................................................................................................	  41	  

5.1	  Att	  hoppa	  på	  tillväxttåget	  .....................................................................................................................................	  41	  
5.2	  Regional	  utveckling	  och	  inkluderande	  tillväxt	  ............................................................................................	  42	  
5.3	  Är	  inkluderande	  tillväxt	  lösningen?	  .................................................................................................................	  46	  

6.	  Slutsatser	  och	  avslutande	  diskussion	  ...........................................................................	  47	  

6.1	  Hur	  kan	  en	  inkluderande	  tillväxt	  arbetas	  in	  i	  den	  regionala	  kontexten	  och	  användas	  inom	  

Värmlands	  regionala	  utvecklingsarbete?	  ..............................................................................................................	  47	  
6.2	  Vilka	  är	  de	  tänkbara	  effekterna	  av	  en	  inkluderande	  tillväxtstrategi	  i	  Värmland?	  .......................	  47	  
6.3	  Avslutande	  diskussion	  ...........................................................................................................................................	  48	  

Referenslista	  ...................................................................................................................	  50	  

	  

	   	  



	  
	  
6	  

1.	  Inledning	  
I detta avsnitt presenterar jag uppsatsens bakgrund och problem, samt redogör för dess syfte, 
frågeställningar och disposition. 
 

1.1	  Bakgrund	  
Den regionala utvecklingen och regionalpolitiken i Sverige har förändrats en hel del de under 
de senaste årtiondena. I mitten av 1960-talet var regionalpolitikens huvudmål att den tillväxt 
som de industriellt och ekonomiskt starka regionerna hade skulle spridas till de regioner som 
såg som var svagare. Genom denna spridning skulle det sen skapa förutsättningar för att alla 
medborgare i landet skulle ha tillgång till service, men det skulle även minska risken för 
bostadsbrist och inflation i de större städerna (Andersson & Molina 2008).  Omfördelning 
och tillväxt balanserades mot varandra och bidrog samtidigt till en positiv utveckling i hela 
landet, vilket ledde till att fokus inom regionalpolitiken i slutet av 1960-talet riktades mot att 
hålla en balanserande befolkningsutveckling. Det byggdes även upp ett väldigt starkt 
engagemang för att försöka hålla hela Sverige levande. En av målsättningarna inom 
regionalpolitikens år 1966 var att det skulle arbetas för att kunna ge alla människor i landet 
tillgång och möjlighet till arbete, service och en god miljö oavsett var i Sverige som 
befolkningen väljer att bo och leva (Johansson 2013). Men detta var något som förändrades 
senare i och med att mer fokus har lagts på utvecklingen av de större städerna i regionerna, 
vilket har resulterat i att det tidigare engagemanget för att hålla hela Sverige levande har 
sakta svalnat. En annan stor förändring som skedde under den här perioden var att riksdagen i 
slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet la fram flera beslut som senare skulle resultera i 
en successiv decentralisering av regionalpolitiken. Genom dessa beslut fick de regionala 
statliga myndigheterna ta över ett större ansvar som innebar att de själva fick bestämma inom 
vilka politiska områden som just deras region skulle driva framåt (Johansson 2013). Detta är 
en av grunderna till att den regionalpolitiska diskussionen började förändras i slutet av 1980-
talet och början av 1990-talet, då gick den från att fokusera på hur staten kunde arbeta för att 
hjälpa de eftersläpande och mindre utvecklade regionerna till att arbeta med hur regionerna 
kan skapa tillväxt och livskraft (Syssner 2008). I och med denna förändring inom 
regionalpolitiken men även på grund av att europeiseringen växte fram så förflyttades 
ansvaret över utvecklingsmöjligheterna från staten till regionerna, att driva den regionala 
utvecklingen framåt började hamna mer på regionernas eget intresse, bland annat var det upp 
till regionerna själv att söka bidrag och andra medel för utvecklingsprojekt (Heldt–Cassel 
2008; Johansson 2013). Tidigare kunde de regioner som sågs som svagare och mindre 
utvecklade i Sverige få stöd av staten för att kunna arbeta med den regionala utvecklingen, 
men i och med den förändring som ledde till att ansvaret och kostnaderna för att driva 
utvecklingen framåt lades på regionerna själva så har de även tagit över ansvaret för att skapa 
förutsättningar för tillväxt (Heldt–Cassel 2008).  
 
Under de senaste årtiondena har tillväxt blivit ett begrepp som hamnat mer centralt inom den 
regionala utvecklingen och regionalpolitiken. Flera regioner väljer att satsa och fokusera på 
områden som kan ses som regionens tillväxtcentrum då de menar att genom att arbeta och 
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utveckla dessa så kommer det kunna gynna hela regionen i slutändan. År 1998 erbjöds alla 
län i Sverige att teckna ett tillväxtavtal som stod för sysselsättning och tillväxt. Genom att 
teckna detta skulle det arbetas för ett starkare samarbete mellan regionens näringsliv, 
kommuner och stat, vilket skulle resultera i att resurser som har en stor betydelse inom den 
regionala utvecklingen skulle skapas (Nutek, 1999). Men, tillväxt är inte lösningen på alla 
problem. Idag är det flera som ifrågasätter, både inom den akademiska världen samt inom 
politiken, att BNP används som mått för att mäta tillväxten då människors liv handlar om mer 
än deras produktivitet och inkomster, och menar istället att det är viktigt att lyfta fram 
perspektiv på bland annat människors stress, miljö och livskvalitet. Genom att enbart 
fokusera på utvecklingen av regioners tillväxtcentrum kan det leda till att de mindre 
prioriterade områden, som oftast är gles- eller landsbygd, hamnar i skymundan. Vilket i sin 
tur an leda till en avflyttning från dessa områden in till de större städerna för att möjligheten 
och tillgången till både arbete och service är större där. Detta fokus som växt fram mot 
tillväxtcentrum är något som börjat ifrågasättas inom flera debatter, politik och forskning, 
bland annat Birger Schlaug, som tidigare har varit språkrör i Miljöpartiet, lyfter på sin blogg 
(www.schlaug.blogspot.se, 2015-05-18) fram en kritik mot att det i dagens samhälle är ett så 
stort fokus på tillväxten, och ifrågasätter om vi ska se på tillväxten som något som är med och 
skapar det goda livet för människan, eller om det är vår strävan efter det goda livet som lett 
till att tillväxten växt fram. Problemet, enligt flera, är att tillväxtbegreppet är snävt och enbart 
inkluderar ekonomiska kriterier och faktorer. Men bara för att tillväxten har ökat i en region 
så betyder det inte att regionen har en hög levnadsstandard eller livskvalité bland 
befolkningen, detta leder till att många ifrågasätter den snäva ekonomiska tolkningen av 
begreppet tillväxt och redan år 1999 kom förslag på att begreppet bör breddas och inte enbart 
handla om ekonomiska utan även inkludera sociala och kulturella faktorer (Nutek 1999). 
Bland annat är den generella bilden av landsbygd ofta att dessa områden är kopplade till en 
låg tillväxt och dåliga förutsättningar för utveckling, men för att kunna lyfta fram dessa 
mindre prioriterade områden och kunna ge en så rättvis och jämn bild av hela regionens 
hållbarhet och utvecklingspotential så behövs och efterfrågas ett breddat tillväxtbegrepp. 
 
 

1.2	  Problemformulering	  
Att utgå ifrån ett begrepp som tillväxt, som enbart lyfter fram de ekonomiska dimensionerna 
och faktorerna skapar ett problem inom den regionala utvecklingen. Att enbart eftersträva en 
hög ekonomisk tillväxt kan leda till att regioner enbart fokuserar sin utveckling på de 
områden som anses ha en hög tillväxt, och försumma andra som inte lever upp till det. De 
mindre orterna och landsbygdsområdena som förknippas med en mindre tillväxt är i 
riskzonen att hamna i skymundan vilket i sig kan öka risken för avflyttning. Men dessa 
områden har ändå en stor potential till att utvecklas, vilket lät kan glömmas bort då de inte är 
områden som förknippas med hög tillväxt eller utveckling. Därför är det viktigt att lyfta fram 
andra typer av resurser på dessa områden, bland annat starka förutsättningar för sociala 
relationer, platsidentitet, livstillfredsställelse samt möjligheter till att vara delaktig i det lokala 
samhället. Att arbeta med en mer inkluderande tillväxt. 
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Frågan om inkluderande tillväxt har under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet inom 
tillväxtpolitiken, bland annat har FN och en rad andra internationella organisationer lyft fram 
fördelar med att arbeta med inkluderade tillväxtstrategier och politik, som utöver ekonomiska 
även inkluderar sociala kriterier och faktorer. Det finns även en hel del forskning om 
inkluderande tillväxt inom en rad olika discipliner, dock har frågan om regional inkluderande 
tillväxt inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar.  
 
 

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är dels att lyfta fram och belysa frågor som rör inkluderande tillväxt 
på regional nivå med Värmland som fallstudie, dels att undersöka hur en mer inkluderad 
tillväxt kan arbetas in den regionala kontexten, dels se hur det regionala perspektivet och 
utvecklingsarbetet i Värmland kan påverkas av detta.  
 
För att kunna uppfylla mina syften med studien kommer jag utgå från dessa frågeställningar:  
 

• Hur kan en inkluderande tillväxt arbetas in i den regionala kontexten och användas 
inom Värmlands regionala utvecklingsarbete? 
 

• Vilka är de tänkbara effekterna av en inkluderande tillväxtstrategi i Värmland? 
	  

1.3	  Disposition	  	  
I uppsatsens inledande avsnitt har jag presenterat en bakgrund till den problemformulering, 
det syfte och mina frågeställningar som studien bygger på. I avsnitt två diskuterar och 
redogör jag för mina val av metod, samt metodkritik och bearbetningen av 
enkätundersökningen och SOM-undersökningen. I avsnitt 3 redogör jag för det teoretiska 
ramverk som jag utgått ifrån som är uppdelat i tre teman: begrepp, regional utveckling för 
vem? och strategier för inkluderande tillväxt. I avsnitt 4 presenterar jag resultatet av den 
primära och sekundära datan som min undersökning bygger på. I avsnitt 5 diskuterar och 
analyserar jag den teori och empiri som jag har för att sen i avsnitt 6 redogöra uppsatsens 
slutsatser och avslutar sedan med en avslutande diskussion. 
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2.	  Metod	  
I detta avsnitt redogör jag för mitt val av metod, empiriinsamling och metodkritik samt det 
vetenskapsteoretiska angreppsätt som jag utgått ifrån i min studie. 
 

2.1	  Vetenskapsteoretiskt	  angreppsätt	  	   
I min studie har jag genom att tolka ett datamaterial som jag erhållit och kombinerat med 
tidigare forskning inom ämnet försökt skapa en förståelse till hur tillväxtbegreppet kan 
breddas och genom denna breddning kan vara med inkluderande i det regionala 
utvecklingsarbetet. Det vetenskapsteoretiska angreppsätt som jag utgått ifrån är en 
hermeneutisk ansats med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. En hermeneutisk ansats 
innebär att forskaren utöver att bara intellektuellt försöka begripa ett fenomen även försöker 
skapa en förståelse till varför fenomenet är som det är. Hermeneutiken handlar om att skapa 
tolkningar om hur människor upplever olika situationer i samhället, samt förståelse för 
känslorna som uppkommer vid detta. Hermeneutiska tolkningar är viktiga när det handlar om 
att skapa förståelse för människor, deras handlingar och handlingarnas resultat (Thurén 
2010). Det hermeneutiska angreppssättet används i min studie när tolkar jag hur befolkningen 
i Värmland ser på tillväxten och utvecklingen av regionen detta för att skapa en förståelse för 
hur de upplever detta.  
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet innebär att verkligheten ses som något som är 
socialt konstruerat, och att all kunskap som människor har är förknippade och påverkadeden 
sociala kontexten. Utifrån detta försöker det social konstruktivistiska perspektivet att bryta 
ner fenomenets eller situationens självklarhet och lyfta fram att det inte kanske inte ens 
egentligen har existerat eller att det är som det alltid verkat vara, samt att alls är något som är 
oundvikligt i samhället. Efter att det socialkonstruktivistiska perspektivet har brutit ned 
självklarheten med fenomenet eller situationen så kritiseras det, detta för att sedan komma till 
insikt att det skulle vara bättre i samhället om fenomenet eller situationen inte fanns eller om 
det skulle bli utsatt för en radial förändring (Alvesson & Sköldberg 2008). Genom min studie 
vill jag skapa en förståelse för ett fenomen, i detta fall tillväxt, detta för att sedan kritisera 
fenomenet samt lyfta fram hur det kan förändras, bli mer inkluderande och hur det kan 
förbättra den geografiska fördelningen av utvecklingen i regioner.  Jag vill även genom 
datamaterialet gå in på djupet och försöka jämföra och se allmänna mönster på hur människor 
i Värmland ser och tänker på utvecklingen och tillväxten i regionen, samt se hur det kan 
kopplas till den tidigare forskningen som presenteras i min studie. För att kunna göra detta 
har jag bearbetat och tolkat mitt insamlade material för att sedan försöka skapa en förståelse 
för detta fenomen. 
	  

2.2	  Enkätundersökningen	  	  
I början av uppsatsprocessen när jag skulle välja vilken typ av metod som min studie skulle 
bygga på hade jag en diskussion med min första handledare om vad jag ämnade att undersöka 
i min uppsats och hur jag skulle göra detta. Det resulterade i att jag fick som förslag att överta 
obearbetat material från en studie som min handledare varit delaktig i, en enkätundersökning 
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för en förstudie som hade som avsikt att samla in kunskap till en större projektansökan. Syftet 
med studien var att genom en komparativ studie av landsbygdsområden i Värmland i Sverige 
och Hedmark samt Oppland i Norge undersöka landsbygdens utvecklingskraft och 
metodutveckling inom dessa områden. Med studien ville forskarna även undersöka hur ett 
antal aktörer i Sverige ser på Norge och den norska marknaden, samt deras syn på tillväxt. 
Syftet med studien var även att undersöka de livsvillkor och förutsättningar som finns ute på 
landsbygden utifrån ett utvidgat tillväxtbegrepp som förutom ekonomiska även inkluderar 
sociala kriterier. Förstudiens enkätundersökning skickades ut till politiker, tjänstemän, 
företagare och samhällsentreprenörer i Värmland. Anledningen till att jag valde att överta det 
obearbetade materialet var att för att kunna prata om en inkluderande tillväxt inom den 
regionala kontexten. För att kunna göra detta så måste det finnas ett fokus och en tanke på 
regionen som helhet och inte enbart fokuseras på staden som ses som tillväxtmotorn och detta 
kan göras genom att lyfta fram omätbara faktorer, som livskvalité och välbefinnande bland 
befolkningen, då det är dessa som kan ge en bild av hur befolkningen egentligen mår, men 
även att det i slutändan handlar om att känna en gemenskap och en platskänsla. Vilket jag 
anser att den enkätundersökning som jag övertagit kan hjälpa till med att göra. Det som är bra 
med en enkätundersökning är att den kan leda till kvantifierbara slutsatser genom att 
forskaren samlar in fakta och data som sedan studeras utifrån olika relationer (Bell 2010). 
Samt att genom detta så kan det hjälpa forskaren att finna mönster och strukturer bland den 
insamlade datan då kvantitativa metoder, som enkäter, inte enbart fokuserar på att skapa en 
överblick över ett fenomen utan även fokuserar på att genom ett effektivt sätt förmedla 
komplex information (Eggeby & Söderberg 1999).   
 
Enkätundersökningen som jag utgått ifrån består av ett större antal frågor, som både har 
svarsalternativ och öppna svar. Då ett syfte med förstudien var att se hur respondenterna ser 
på Norge – Sverigerelationen så har jag valt att inte ta med de frågor som handlar om detta då 
jag anser att det inte är relevant för min studie. En nackdel med enkätundersökningar är att 
det är svårt att kunna ge läsaren en riktig uppfattning om vem respondenten och hens 
funktion är, det är även en nackdel att det inte finns någon personlig kontakt då det kan leda 
till en större risk för misstolkning än vid exempelvis intervjuer. En fördel med enkäter är att 
forskaren genom en relativt liten arbetsinsats kan få fram ett stort underlag av primärdata. 
Men det finns en risk att svarsfrekvensen blir låg, detta genom att alla kanske inte svarar på 
den utskickade enkäten även om forskaren skickar påminnelser innan svarstiden är ute i hopp 
om att uppnå en acceptabel svarsfrekvens (Björklund & Paulsson 2010). Sammanlagt 
skickades det ut 320 st enkäter ut till 16 kommuner i Värmland. Av dessa 320 enkäter 
skickades 271 st till olika företagare inom bygg och anläggning, kultur, turism och handel. 
Anledningen till att det är företag inom dessa områden är att enkätundersökningen i grunden 
handlar om Norge-Sverige-relationen och därför valdes företag inom ”typiska” 
gränsöverskridande områden. De resterande 49 enkäterna skickades till politiker och 
kommunala tjänstemän i värmlandskommunerna. Totalt svarade 55 st på enkäten, vilket ger 
en svarsfrekvens på 17%. I urvalet av företagare som enkäten ar skickats till så har 
företagsnamnen och deras mailadresser hämtats från kommunernas hemsidor, vilket 
begränsade urvalet då alla företag inte hade sin mailadress synlig där. Forskarna som 



	  
	  
11	  

genomförde undersökningen använde sig av programmet survey report när de formade och 
skickade ut enkäten, och anledningen till att mailadressen behövdes var att enkäten skulle 
skickas ut via mail. De tjänstemän och politiker som fick enkäten skickad till sig var 
kommunalråd samt tjänstemän som arbetade med utveckling av kommunen samt jobbar mot 
företag.  
 
När jag redovisat mitt resultat av undersökningen har jag valt att göra detta med en löpande 
text, anledningen till detta är att det både finns frågor i enkätundersökningen som har öppna 
svar samt svarsalternativ och jag anser att det enklaste sättet för att kunna ge en bra bild av 
respondenternas svar och kunna kombinera de öppna svaren med svarsalternativen är med en 
löpande text. Eggeby & Söderberg (1999) menar att när tabeller och diagram används i 
presentationen av resultatet från en kvantitativ undersökning så finns risken att det skapas en 
livlös framställning. I min resultatredovisning har jag valt att inte lyfta fram några diagram 
eller tabeller då det var så många frågor som var öppna. I min bearbetning av de öppna 
frågorna har jag delat in svaren i olika teman, och i min resultatredovisning har jag sedan 
presenterat resultatet inom just dessa teman. 
 
 

2.3	  SOM-‐undersökningen	  i	  Värmland	  
I min studie har jag även utgått från SOM-institutets regionala undersökning över Värmland 
som genomfördes 2010. SOM står för samhälle, opinion, medier, och är frågeundersökningar 
som genomförs vid Göteborgs universitet. Årligen skickar SOM-institutet ut 
frågeundersökningar till personer mellan åldrarna 16-85 år i Sverige, undersökningarna är 
både regionala och nationella. I undersökningarna får respondenterna besvara frågor om 
deras medievanor, attityder inom olika samhällsfrågor och fritidsvanor. I min studie har jag 
utgått från den värmländska SOM-undersökningen, och den genomfördes år 2010 i samarbete 
med Karlstads Universitet. Frågeundersökningen skickades ut till 2000 obundet 
slumpmässigt utvalda personer som då var bosatta i Värmlands län. Totalt blev det 1120 svar, 
vilket innebär en svarsfrekvens på 56 % (Wallinder & Bergström 2012).  
 
Anledningen till att jag valt att kombinera delar av SOM-undersökningen med den 
enkätundersökning som jag fått överta är för att kunna bekräfta eller säga emot det resultat 
som enkätundersökningen gett då denna bara har en svarsfrekvens på 17%. Det som jag 
använder mig av utifrån SOM-undersökningen är redan bearbetat och analyserat material av 
olika forskare. I och med att SOM-undersökningen redan är bearbetat och analyserat material 
samt att jag valt att komplettera enkätundersökningen med den så ser jag den som en 
sekundär data medan enkätundersökningen som min studie bygger på är den primära datan i 
studien. Eftersom SOM-undersökningen är väldigt stor har jag valt att bara lyfta fram frågor 
som är relevanta till min studie. I valet av vilka frågor som lyfts fram så har jag utgått ifrån 
de teman som kommit fram i enkätundersökningen, samt att jag kunde se att det fanns flera 
frågor som var likadana eller liknade varandra. Detta har resulterat i att de frågor som jag lyft 
från SOM-undersökningen handlar om boendemiljö, samhörighet, utveckling, arbete och 
utbildning, infrastruktur och kommunikation, politik och service. Då SOM-undersökningen 
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är redan bearbetat och analyserat material kan det diskuteras om den egentligen ska redovisas 
i teorikapitlet, men jag har valt att redovisa den tillsammans med enkätundersökningen. Detta 
för att jag på ett tydligt sätt vill visa kopplingarna mellan de två undersökningarna.  
 
 

2.4	  Metodkritik	  
När en studie genomförs är det viktigt att det förs en diskussion om de tre begreppen 
validitet, reliabilitet och objektivitet. Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet som de 
mätinstrument som används inom studien har, alltså om det resultat som en forskare kommit 
fram till kan uppnås igen om undersökningen upprepas vid ett annat tillfälle (Björklund & 
Paulsson 2010). Reliabilitet handlar även om att diskutera om den mätning som genomförts 
är korrekt, om en studie har en hög grad av reliabilitet kan det identifieras genom att det har 
räknats rätt, att forskaren har lyckats eliminera slumpfaktorn samt om flera forskare skulle 
genomföra samma undersökning skulle komma fram till samma resultat som tidigare (Thurén 
2010). Svaren som respondenten ger kan påverkas av olika faktorer och händelser hens liv, 
respondentens åsikter kan exempelvis påverkas av om denne precis sett ett tv-program eller 
varit i kontakt med myndigheter, samt om upplevelsen av dessa har varit negativa eller 
positiva (Bell 2010).  
 
Det är svårt att avgöra om den studie som jag presenterat i min studie har en hög eller låg 
grad av reliabilitet, då jag själv inte har genomfört själva enkätundersökningen. Men jag har 
haft som ambition att ha en sådan hög reliabilitet som möjligt. Men eftersom svars på flera av 
de frågor som enkätundersökningen bygger på är något som kan påverkas av flera olika 
faktorer och händelser i respondenternas liv och omgivning, och att detta är något som 
förändras med tiden, så kan svaren bli olika beroende på vilket tillfälle som undersökningen 
genomförs. Om jag hade genomförs samma undersökning nu, ett år senare, så hade den 
troligen inte gett samma resultat då till exempel Sverige har haft ett riksdagsval vilket kan 
påverka respondenternas åsikter om regional politiken i Värmland. Något som kan påverka 
reliabiliteten negativt i min studie är att svarsfrekvensen i undersökningen var väldigt låg och 
bara ligger på 17%, vilket inte är tillräckligt stark för att kunna ge en verklig bild av vad 
invånarna i Värmland tycker. För att försöka höja reliabiliteten har jag kompletterat den 
primära datan, enkätundersökningen, med några redan bearbetade delar av den regionala 
SOM-undersökningen för Värmland, anledningen till detta är för att kunna stärka eller 
motbevisa resultaten från enkätundersökningen. En fördel att med att kombinera den primära 
och den sekundära datan är att det har flera frågor gemensamt. En annan faktor som kan 
påverka studiens reliabilitet negativt är att det inte jag själv som har utformat och genomfört 
enkätundersökningen, utan att jag ar fått tagit över obearbetat insamlat material ämnad för en 
annan studie. Detta kan ha lett till att jag har misstolkat undersökningens frågor och svar, 
samt missat något viktigt i min bearbetning av materialet då enkätundersökningen i grunden 
togs fram till en studie med ett annat syfte än mitt. Men jag anser att de frågor som jag lyft 
fram från enkätundersökningen kan kopplas till det syfte som min studie har och har därför 
valt att använda mig av enkätundersökningen. För att försöka få en så klar bild som möjligt 
och för att undvika misstolkningar så har jag både fört diskussioner med och samlat 
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information om studien från två av forskarna som var med och utvecklade 
enkätundersökningen.  
 
Validiteten i en studie mäts, enligt Björklund & Paulsson (2010), genom att försöka se i 
vilken utsträckning som den genomförda mätningen överensstämmer med det som studien 
verkligen ämnar att mäta. Alltså om forskaren verkligen har undersökt det som studien ämnar 
att undersöka (Thuren 2010). En definition av validitet som Bell (2010) lyfter fram är 
Sapsford & Judds, de menar att validitet handlar om hur forskaren ska kunna leverera 
trovärdiga slutsatser i sin studie, samt att undersökningens resultat och belägg ska användas 
som ett starkt stöd inom de tolkningar som görs. I min studie har jag haft som ambition att ha 
en så hög validitet som möjligt. Syftet med min studie har varit att lyfta fram hur 
tillväxtbegreppet kan utvecklas samt utifrån detta undersöka Värmlands utvecklingskraft, 
vilket jag anser att jag har uppfyllt. Det som kan ses som något som påverkar validiteten i 
studien negativt är att svarsfrekvensen är så låg som 17 % i enkätundersökningen, då detta 
leder till att resultatet i min studie enbart kan ge indikationer på hur det ser ut i Värmland 
samt uppmärksamma ett problem eller fenomen, och respondenterna i enkätundersökningen 
kan inte representera Värmland i helhet och alltså inte ge en verklig bild på hur det egentligen 
är.  
 
Att diskutera objektiviteten i en studie handlar om att se hur mycket en forskares egna 
värderingar påverkar studien. För att ge läsaren en möjlighet att kunna skapa en egen syn på 
studiens resultat så kan en forskare öka objektiviteten i sin studie genom att motivera och 
tydliggöra de val som genomförts (Björklund & Paulsson 2010). Även om jag har försökt 
vara så objektiv som möjligt i min studie så är det svårt att vara helt objektiv då mina tidigare 
erfarenheter och värderingar funnits med när jag tolkat och analyserat studiens material. 
Detta leder till en risk att studien kan uppfattas subjektiv av läsaren. 
 
 

2.5	  Källkritik	  
Det teoretiska materialet som jag använt mig av i min studie är tidigare forskning inom 
regional utveckling och dess påverkan på sociala klyftor i samhället, ekonomisk tillväxt samt 
olika strategier för inkluderande tillväxt, och de författare vars teorier som jag lyft fram är 
erkända forskare inom respektive område. Anledningen till att jag valt att lyfta fram de 
ämnena som teoriavsnittet berör är att jag vill skapa en förståelse och diskussion om de 
sociala orättvisorna i regionerna samt hur det kan arbetas mot detta genom bland annat ett 
breddat tillväxtbegrepp och strategier för detta. Jag är medveten om att den litteratur som jag 
använt mig av i min studie egentligen har tagits fram i ett annat syfte än det som jag haft i 
mitt arbete, och mina egna värderingar påverkat tolkningen av det som forskarna säger. 
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3.	  Teoretiskt	  ramverk	  
Här redovisar jag det teoretiska ramverk jag har för mitt arbete. Jag har tre olika teman genom 
avsnittet: begrepp, regional utveckling för vem? Samt strategier för inkluderande tillväxt. 
 

3.1	  Begrepp	  
Det är viktigt att beskriva centrala begrepp inom en studie, detta för att läsaren lättare ska 
skapa en förståelse. Jag har valt att lyfta fram diskussioner om begreppen: region, regional 
utveckling samt ekonomisk tillväxt. Detta för att jag anser att dessa är centrala och viktiga 
grunder inom min studie och därför viktiga att förstå. 
 

3.1.1	  Region 
Regionbegreppet är något som används ofta i dagens debatter och diskussioner om 
utveckling, och det finns flera olika typer av regioner idag. Det är svårt att definiera 
begreppet region då det är något som är väldigt diffust och brett, och då det har varit svårt att 
enas om en definition finns det bara inom samhällsforskningen flera olika alternativ. En 
anledning till att det är svårt att definiera vad en region är kan vara att det redan i sitt latinska 
ursprung hade två olika betydelser. Å ena sidan beskrevs regionen som olika funktioner för 
hur ett samhälle styrs, och å andra sidan förklarades regionen som ett geografiskt 
avgränsande område som hade en gemensam administration (Olausson 2013). De olika 
definitionerna som finns av regioner är något påverkas och bygger på olika fenomen som 
finns i samhället, bland annat finns det: funktionella-, administrativa-, kulturella-, historiska- 
och identitetsregioner. I och med att det finns så många olika definitioner går det att se det 
som att det finns en bred förståelse och förklaring av vad regioner är som studieobjekt, att de 
kan variera i abstraktion och formalitet (Mitander et al. 2013). Men det är viktigt att skapa en 
förståelse för att det inte finns några förutbestämda kriterier för vad de rumsliga 
avgränsningar som en region har, och att det regionala rummet är något som oftast tas för 
givet och att det i många fall saknas en diskussion om dess betydelse (Grundel 2013). 
 
I dagens diskussioner och debatter om regioner, regional utveckling och regionalpolitiken så 
har regionbegreppet oftast en territoriell mening, en mening där regionerna lyfts fram som en 
del av en större politisk enhet, som exempelvis en stat, eller som delar av områden av världen 
som helhet (Olausson 2013). Det går att se en koppling mellan det administrativa och 
kulturella inom regioner, denna koppling är att regioner både kan vara en administrativ enhet 
samtidigt som den fungerar som en kulturell gemenskap som grundar sig i en 
sammanhållning och ett identitetsskapande (Mitander 2013). En annan koppling mellan dessa 
är att regioner är områden som formas och skapas utifrån ekonomiska strukturer, likheter 
inom språk och dialekter, men även att det finns en gemensam administrativ eller 
beslutsfattande insats (Syssner 2008). Det som förenar de olika definitionerna som finns av 
regionbegreppet är att de i grund och botten handlar om att regioner ses som sociala 
konstruktioner, alltså att de skapas utifrån olika sociala processer och sociala praktiker. 
Regioner är inte något som skapats av sig själv, utan är resultat av en medveten politik som 
skapats av oss människor (Mitander et al. 2013; Syssner 2008). Det går att säga att regioner, 
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liksom kommuner, stater och andra sociala rum, är något som skapas och formas av 
människor (Mitander et al. 2013). Men det som är en kritik till att regioner ses som sociala 
konstruktioner är att det tas förgivet och att ingen ifrågasätter vem och vad som konstruerat 
regionen, eller vilka typer av regionaliseringsprocesser som får utelämnas vid konstruktionen 
(Grundel 2013). 
 

3.1.2	  Regional	  utveckling	  
När det kommer till regional utveckling så går det inte att säga att det finns en specifik 
förståelse eller förklaring för vad utveckling av kommuner eller regioner innebär, inte minst 
för att regional utveckling har olika betydelser för olika grupper, intressen i tid och rum, och 
är något som varierar mellan länder och regioner. Begreppet regional utveckling kan 
definieras som något som upprätthåller villkor och institutioner som medverkar i att hjälpa 
befolkningen, detta genom att stödja förverkligandet av de olika funktioner och förmågor vi 
människor har i samhället. Pike et al. (2007) anser att definitionen av regional utveckling 
påverkas huruvida regionen är geografiskt differentierad eller inte. Om en region är 
geografiskt differentierad kan det resultera i att karaktären, formen och naturen av 
utvecklingen blir ojämn. Vad den regionala utvecklingen påverkar är till största del 
befolkningen och platser i regionen, och det är viktigt att kunna balansera en snabb 
utveckling med att försöka lyfta fram en social hänsyn samt att skapa hållbara utsikter. Den 
regionala utvecklingen består enligt Pike et al. (2007) av en kvantitativ omfattning och en 
kvalitativ karaktär. Den kvantitativa omfattningen handlar om olika numeriska åtgärder, så 
som tillväxten beräknad per capita av BNP (bruttonationalprodukt), hur produktiviteten ökar, 
antal arbetstillfällen som finns, samt hur många nya investeringsprojekt och företag som 
etableras i regionen. Den kvalitativa karaktären har ett större fokus på ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet, olika former av tillväxt, arbetstillfällen samt en hållbarhet inom 
investeringar, tillväxtpotentialen och den sociala mångfalden bland nyetablerade företag i 
regionen. Skillnaderna som finns mellan dessa blir allt viktigare att lyfta fram inom det 
regionala utvecklingsarbetet. 
 

3.1.3	  Ekonomisk	  tillväxt	  
Den ekonomiska tillväxten handlar enligt Eklund (2004) om ökningen som sker av den 
samlade produktionen av varor och tjänster, och att arbeta för en ekonomisk tillväxt innebär 
att arbeta för mångfaldigt samhälle. Eklund (2004) lyfter fram att inom den ekonomiska 
litteraturen definieras begreppet tillväxt som ökningen av ett lands bruttonationalprodukt 
(BNP), vilket innebär det samlade värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land 
under ett år. En god tillväxt är förutsättningen för det som de flesta av oss värdesätter, så som 
en god standard, inkomster, trygghet och välstånd. En växande BNP är alltså ett måste för att 
länder ska kunna bygga en säkert och ekonomiskt trygg framtid utan att bygga upp en stor 
utlandsskuld. Därför är en hög tillväxt något som både de rikare och de fattigare länderna 
arbetar för att uppnå. För att kunna analysera vad som styr tillväxten samt är med och 
påverkar dess utvecklingstakt måste det finna en kunskap och tillgång till att mäta 
produktionen (Eklund 2004). Sen 1980-talet har det utvecklats nyare tillväxtmodeller. De 
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äldre tillväxtmodellerna handlade om att driva investeringar i ett fysiskt kapital, och innebar 
att ett lands ekonomi såg som en produktionsfunktion där fysiskt kapital och arbetskraft var 
det stora produktionsfaktorerna. De nyare modellerna som utvecklats har tagit flera steg mot 
en ökad komplexitet och realism, samt att det inom dessa nya modeller har inkluderats en till 
produktionsfaktor som är kunskap och humant kapital (Svedberg 1999).  
 
 

3.2	  Regional	  utveckling	  för	  vem?	  
Vem den regionala utvecklingen är för och vem det är som vinner på det är något som 
behöver ifrågasättas och diskuteras. I denna del av teorikapitlet kommer jag diskutera hur den 
regionalism som finns i dagens Europa har varit med och påverkat den regionala 
utvecklingen, samt hur den sociala ojämlikheten och fattigdomen har påverkats av detta och 
hur de kan arbetas med för att komma ifrån den geografiskt differentierade utvecklingen som 
finns i många regioner, genom bland annat en inkluderande tillväxt. 
 

3.2.1	  Från	  regionalism	  till	  nyregionalism	  	  
För att kunna skapa en förståelse till att fokus inom den regionala utvecklingen har förflyttats 
till utveckling, tillväxt och konkurrenskraften inom det regionala utvecklingsarbetet så är det 
viktigt att lyfta fram vad regionalism och de olika typerna av regionalism innebär och hur de 
påverkar den regionala utvecklingen. Regionalism är något som i grund och botten kan 
beskrivas som en grupp individers starka anknytningar till ett specifikt område (Grundel 
2014). Det finns olika dimensioner av regionalism, och de två som jag främst kommer lyfta 
fram här är äldre regionalism samt nyregionalism. Den äldre regionalismen kan ses som ett 
samlingsnamn för alla olika typer av regioner, separatistiska eller sub-nationalistiska rörelser 
som politiken hade på sin dagordning under 1960- och 1970- talet. Den äldre regionalismen 
kretsade oftast om politiska händelser i perifera, mindre gynnade regioner, samt runt etniska 
eller kulturella regioner som hamnade under de nationalistiska kraven (Syssner 2006). Den 
kan även ses utifrån två olika perspektiv, å ena sidan som en omfördelningspolitik, å andra 
sidan som olika regionalistiska strävanden som grundar sig i skillnader som bygger på en 
ojämn ekonomisk utveckling, samt kulturella skillnader, så som språk, kultur och religion 
som kan kopplas till en regions starka identitet, mellan ett starkare styre, centrum och periferi 
(Grundel 2014). Denna typ regionalism kan kopplas till en politisk strävan till att stärka den 
regionala nivån (Grundel 2013) 
 
Men i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet när globaliseringen och den europeiska 
integrationen blev starkare så stärktes även regionalismen, detta i och med utökade 
sammanhang och att de regionala kraven inte enbart riktades till den nationalstaten längre. 
Vilket resulterade i att regioner inte längre sågs som politiskt beroende av sin nationalstat, 
utan blev istället mer självständiga. Detta har skapat nya perspektiv på den ekonomiska 
utvecklingen som menar att den regionala utvecklingen in bör skapas från ett top-down 
perspektiv, exempelvis genom statliga subventioner eller bidrag, utan istället bör 
utvecklingen växa från ett bottom-up perspektiv där regionerna själva anstränger sig för att 
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uppnå en bra utveckling (Syssner 2006). Detta kan ses som grunden till nyregionaliseringen, 
som innebär att det är de ekonomiska intressena som en region har som driver dem framåt, 
och denna typ av regionalism präglas av olika kännetecken som kan kopplas till 
omstruktureringen av nationalstaten. Men kan även kännetecknas genom att politiker och 
forskare lyfter fram att det som kan ses som huvudarenan inom regioners utveckling är 
regionens kunskapsproduktion, lärande och innovationer (Grundel 2014). Genom 
nyregionalism har ett större ansvar lagts på regionerna själva till att skapa en stark regional 
utveckling och tillväxt, vilket har lett till att den marknadsdrivna tillväxten, flexibiliteten, 
konkurrenskraften och den ökande rumsliga konkurrensen mellan regioner har lyfts fram. 
Denna konkurrens handlar om att framförallt urbana regioner måste positionerna sig på den 
internationella marknaden (Grundel 2013). Med nyregionalism innebär det att 
regionaliseringen inte längre är begränsad till nationalstaten, vilket innebär att den även kan 
handla om gränsöverskridande regioner trots att det idag finns en konkurrens mellan 
regionerna (Grundel 2014).  
 
Alltså går det att se att nyregionalismens starka relation till ekonomiska intressen och 
marknadsstyrning är grunden till att kunna stärka den regionala nivåns konkurrenskraft och 
på så sätt skapa tillväxt och utveckling (Grundel 2013). Samt att fokus inom nyregionalism 
ligger på att skapa tillväxtregioner och regioner som kan göra sig kända genom sina 
innovativa förmågor (Syssner 2006). Genom att den regionala utvecklingen har hamnat mer i 
regionernas egna händer så har det uppkommit en konkurrens mellan regionerna, vilket har 
skapat ett behov av att en region behöver ha en attraktionskraft, både för att kunna behålla 
företagen som är etablerade där men även för att kunna ses som en stark region om är med 
och leder utvecklingen framåt (Grundel 2014). Det går även att se att i och med behovet av 
en stark konkurrens- och attraktionskraft så har flera regioner börjat lyfta fram 
varumärkesstrategier eller att det är viktigt att ha ett regionalt varumärke inom de regionala 
utvecklingsprogrammen eller regionala utvecklingsstrategierna, detta för att vikten av att 
kunna marknadsföra sin region har blivit viktigare och tyngre när det handlar om att kunna 
positionerna regionen i förhållanden till andra regioner och geografiska skalor (Grundel 
2013). Det som går att säga om de olika dimensionerna av regionalism är att delar de synen 
på att regionbygget och stärkandet av den regionala nivån handlar om olika sätt att skapa 
ekonomisk utveckling och tillväxt, samt demokrati och lokala kulturella uttryck (Grundel 
2014). 
 

3.2.2.	  Utveckling,	  fattigdom	  och	  social	  ojämlikhet	  
Stora frågor inom diskussioner och debatter om utvecklingsarbetet handlar om vem den 
regionala utvecklingen är till för och vem det egentligen är som vinner på den utveckling som 
sker idag. Den regionala utvecklingen är enligt Pike et al. (2007) något som blir påverkat av 
regionen och platsens definitioner, principer och värderingar. Det är även något som påverkas 
av hur olika faktorer, ämnen och den sociala välfärden är med och skapar en ojämn och 
geografiskt differentierad utveckling i regionen, vilket innebär att den geografiskt 
differentierade utvecklingen tillsammans med regioners olika resurser och den sociala 
makten är med och skapar och upprätthåller de ekonomiska, sociala och politiska orättvisor 
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och erfarenhet som kan förekomma inom utvecklingsarbetet. Detta leder i sig till att den 
regionala utvecklingen i flera regioner måste arbeta med att försöka ge alla delar av 
befolkningen en möjlighet till att leva ett bra liv (Pike et al. 2007). I samband med 
övergången från den tidigare sociala modellen till den rådande nyliberalismen inom EU 
under 1980-talet så har de sociala ojämlikheterna i Europa ökat och blivit större i flera 
regionen och länder i unionen. Faktorer som är med och påverkar variationen av 
ojämlikheten inom en region eller ett land är bland annat vilken typ av välfärdsregim och 
kapitalism som finns, samt att det påverkas av hur stor kontroll som staten har över 
regionernas utvecklingsmodeller (Perrons 2012). En stor utmaning som regionernas 
utvecklings arbete står inför, enligt Turok (2011), är att samtidigt som utvecklingen handlar 
om att bygga och upprätthålla en stark ekonomi inom regionen så måste det även arbetas med 
att försöka minska fattigdomen och ojämlikheten som finns. Utmaningen ligger alltså i att det 
är svårt att öka tillväxten och samtidigt minska de sociala ojämlikheterna, dock bör det 
arbetas med detta för att kunna skapa och utveckla en mer jämlik region där hela 
befolkningen har möjlighet till att leva i en bättre tillvaro. En anledning till att det kan vara 
svårt att arbeta med en växande tillväxt och samtidigt försöka minska den sociala 
ojämlikheten i en region är att det är en stor utmaning att integrerar ekonomisk effektivitet 
med en social välfärd och miljökänslighet, men genom att förstå de samband som finns 
mellan olika dimensioner av regional utveckling så kan det vara till nytta i arbetet med att 
skapa en balanserad, sammanhängande och hållbar utveckling (Pike et al. 2007).  
 
Fram tills 1980-talet handlade regionalpolitiken om något som grundade sig i att de 
nödställda eller ekonomiskt missgynnade regionerna tillsammans med den lokala ekonomiska 
utvecklingen var något som förknippades med en ekonomisk nedgång eller förfall (Cochrane, 
2011). I EUs politiska agenda är det idag de ekonomiska frågorna som dominerar medan de 
sociala frågorna, så som att bekämpa fattigdom och social utestängning, hamnar i 
skymundan. Detta resulterar i att de sociala frågorna inte ligger lika högt upp på 
prioriteringslistan och har därför en mindre chans till att lyftas fram, genomföras eller 
uppföljas, till skillnad från vad de ekonomiska frågorna har (Perrons 2012). Även inom den 
regionala utvecklingen har ekonomiska faktorer och frågor om tillväxt, inkomst och 
sysselsättning varit dominerande, vilket även kan kallas för en regions ekonomiska 
utveckling. En regional ekonomisk utveckling innebär att utvecklingen påverkas av vad 
regionen har för produktionstillväxt, framförallt handlar det om dess produktivitet, 
produktion och sysselsättning (Hudson 2007). Enligt Cochran (2011) ligger mer på fokus i 
dagen regionalpolitik på att regionerna måste arbeta fram olika perspektiv och arbetssätt till 
att skapa och generera en tillväxt och ett välstånd, samt att det är upp till dem själv att 
utveckla hur de ska passa in på den globala marknaden. I och med detta hade det inom det 
regionala utvecklingsarbetet skapats en konkurrens mellan regionerna. Denna konkurrens 
innebär att framgångsrika städer och regioner lyfts fram som konkurrenskraftiga medan de 
regioner och städer som ses som svaga inte inkluderas i konkurrensspelet. Att arbeta med 
konkurrenskraften i en region lyfter fram de lokala och regionala utvecklingsprocesserna, och 
de framgångsrika regionerna identifieras av att det finns entreprenörsledarskap, en flexibel 
och utbildad eller kreativ arbetskraft, samt att det kan uppfylla kraven som finns för att ses 
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som en kunskapsekonom. Att det är just detta som identifierar en framgångsrik region beror 
på att om de kan uppfylla dessa krav så har de större chans att kunna bemöta de möjligheter 
som genereras med den globala ekonomin. Kritiken mot detta är att identifieringen av 
regioner som konkurrenskraftiga sker i efterhand och de regioner som ses som 
konkurrenskraftiga är redan framgångsrika och välutvecklade, vilket innebär att det bara är 
framgång som skapar konkurrenskraft. Detta leder till en begränsning av möjligheterna för 
andra regioner då de bara kan välja mellan att delta i konkurrensspelet i den nyliberala 
ekonomin eller dömas till att ses som ett misslyckat område (Cochrane 2011). Att bli dömd 
som en misslyckad eller underpresterande region är något som flera regioner får uppleva 
idag. En region som se som misslyckad eller underpresterande har oftast problem med att 
uppnå de centralt uppsatta nationella målen och kraven på tillväxt, och om de väl försöker är 
det en större risk att det kommer misslyckas. Men för att det vissa regioner ska kunna ses 
som lyckade och framgångsrika måste det enligt Hudson (2007) finnas regioner som är 
misslyckade. Detta skapar ett behov och krav på städerna, att de måste få en större roll som 
ledare och kunna ta en större ansvar i att lyfta fram sina egna ekonomiska och sociala 
utrymmen, vilket innebär att stadsregionerna måste bli mer aktiva deltagare i sin egna framtid 
så att de kan undvika att bli offer för de bredare och strukturella krafterna (Cochrane 2011). 
 
Att ses som en misslyckad region kan leda till att regionen hamnar efter i utvecklingen, och 
samtidigt som de ekonomiska faktorerna dominerar inom utvecklingsarbetet så ökar det 
sociala orättvisorna i Europa, och fattigdom är något som många människor lider av. 
Fattigdom är något som är med och skapar en otrygghet bland stora delar av befolkningen 
och det går även att se att det påverkar människor genom att det ökar risken gör ångest, 
depression, sämre sociala relationer, sämre hälsa och en högre dödlighet i områden där 
fattigdomen är stor (Turok 2011). Inom EU arbetar den europeiska plattformen mot fattigdom 
med att hjälpa den del av befolkningen som drabbats av fattigdom och social utestängning, 
detta för att alla ska kunna leva ett aktivt och värdigt liv. Genom att säkerställa den sociala 
och territoriella sammanhållningen inom regioner och lyfta fram fördelar med tillväxt och 
sysselsättning så kan det hjälpa regioner att minska klyftan (Perrons 2012). Det går även att 
se en koppling mellan fattigdom och inkomstskillnader, en koppling som visar att det 
fortfarande är så att de samhällen som ses som jämlika och väl utvecklade har en högre nivå 
av fattigdom. Men genom att försöka göra förändringar de underliggande sociala 
relationerna, bland annat försöka ingripa i den fördelning av inkomster och egendom, och på 
så sätt kunna utmana de system som är med och skapar, samt vidhåller ojämna 
utbildningsresultat, hierarkier och andra skeva strukturer (Turok 2011). Därför bör det 
främsta syftet med EU:s politik, enligt Dunford (2005), vara att arbeta för en ökad välfärd 
och inte att fokusera på tillväxten, vilket innebär att de frågor som lyfts fram inom 
utvecklingen är om det sociala välståndet och den geografiska spridningen. 
 

3.2.3.	  Inkluderande	  tillväxt	  
Enligt Turok (2011) så finns det ojämlikheter i levnadsstandarden och välbefinnandet mellan 
olika platser, i och med detta så skapas det ett ökat missnöje med de snäva ekonomiska 
indikationerna som finns för utvecklingen. Detta missnöje har sedan lett till att den 
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ekonomiska utvecklingen inom regioner har breddats på vissa platser och försöker nu även 
inkludera samt hantera sociala, politiska och kulturella problem. Detta är något som även 
Hudson (2006) lyfter fram, han menat att för att kunna skapa en hållbar strategi för 
ekonomisk utveckling så bör frågor om social och miljömässig rättvisa och jämlikhet 
inkluderas i utvecklingsarbetet. Inom den ekonomiska utvecklingen bör det alltså arbetas med 
olika värderingar och verkligheten för att kunna främja en inkluderande tillväxt. En 
inkluderande tillväxt är enligt Turok (2011) något som är i behov av en mer exakt definitions 
då denna typ av policy diskuteras livligt och har ett överflöd av otydligheter. Men en 
inkluderande tillväxt handlar om en tillväxt som alla parter i en region kan vinna på, detta 
genom att arbeta för ett välmående samhälle samtidigt som det skapas en säker och 
långsiktigt växande och stabil ekonomi. Det bör ses som ett meningsfullt mål inom den 
regionala utvecklingen och inte bara som en illusion eller en önskan om hur det kan vara. För 
att kunna uppnå en inkluderande tillväxt krävs det att det finns klara specifikationer och ett 
aktivt deltagande av staten (Turok 2011). Sapir-rapporten, som är en rapport över EUs 
ekonomi från år 2003, anser att de olika systemen inom EU har misslyckats med att uppnå en 
tillfredsställande ekonomisk tillväxt, samt att de har misslyckats med att bli en 
innovationsbaserad ekonomi. Rapporten menar att den ekonomiska tillväxten måste utvecklas 
och bli Europas högsta prioritet, detta för att genom en ökad tillväxt kan det hjälpa till med 
att upprätthålla den sociala modellen som grundas i en demografisk utveckling. Den menar 
även att dagens tillväxt är mer beroende av tekniska framgångar och den rådande 
globaliseringen än tidigare, och för att kunna skapa en bättre och starkare tillväxt så borde 
jordbrukspolitiken, regionalstöden till de fattigare medlemsstaterna och fördelningen av de 
flesta utgifter läggas ned, och istället ska resurserna läggas på tillväxtutvecklingen. 
Anledningen till detta är om stöd ges till tillväxtutvecklingen så går det vidare till stöd för 
spetskompetensen vilket resulterar i att de större delarna av Eus resurser läggs på de bästa 
företagen, institutionerna och privatpersonerna i de mest utvecklad delarna av Europa 
(Dunford 2005). Dunford (2005) håller med Sapir-rapporten om att EUs arbete med tillväxt 
inte alls är tillfredställande, men menar att det inte enbart beror på hur EU spenderar sina 
resurser. Detta för att tillväxten inom EU var starkare tidigare när det fanns en starkare 
regionalpolitik, vilket berodde på att de mindre utvecklade områdena i unionen hade 
inkomster som ökade snabbt under en period vilket ledde till att marknadsexpansionen 
förstärktes.   
 
Pike et al. (2007) anser att genom att se på utveckling utifrån ett holistiskt perspektiv kan det 
hjälpa till att se förbi den smala synen på utveckling och enbart handlar om BNP, inkomster 
och den ekonomiska utvecklingen och istället uppmuntrar nya mått som föreställningar om 
välbefinnande och livskvalitet. Detta för att kunna skapa en bredare uppfattning av den lokala 
och regionala utvecklingen (Pike et al. 2007). För att kunna göra detta krävs det olika 
metoder som kan bedöma livskvalitet och välbefinnande, det behövs även skapas en 
förståelse av att det finns flera faktorer som påverkar dessa. Det är alltså viktigt att fokusar på 
människors olika livssituationer och inte bara på de objekt och resurser som de har tillgång 
till för att kunna mäta deras livskvalitet och välbefinnande, alltså att flytta fokus från de 
medel som krävs och istället lägga den på de möjligheter som behövs för att kunna uppnå ett 
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bättre välbefinnande (Perrons 2012). Men de olika dimensionerna inom utvecklingen kan 
över tiden vara annorlunda och prioriteras olika beroende på orten eller regionen, och en 
absolut utveckling innebär en strävan efter en geografiskt jämn utveckling mellan orter, 
regioner och samhällsgrupper. Men idag är utvecklingen mer relativ och specifika orter, 
regioner och samhällsgrupper prioriteras inom arbetet, vilket leder till att skillnaderna och 
ojämlikheterna ökar (Pike et al. 2007). För att kunna uppnå en jämnare fördelning av 
utvecklingen så måste det först och främst finnas ett intresse från regionerna, men det krävs 
även att det finns en förståelse och en beredskap på att processen i bästa fall kommer vara 
långdragen. Det bör även finnas en förståelse för att de materiella ojämlikheterna i den 
regionala ojämna utvecklingen måste arbetas bort i samband med sökandet efter en politik 
som erkänner och respekterar de regionala identiteterna (Hudson 2005). Pike et al. (2007) 
efterfrågar att definitionen av lokal och regional utveckling bör breddas och lyfta fram arbetet 
med att minska den sociala ojämlikheten, främja miljömässig hållbarhet samt uppmuntra 
regeringar och styrningar till att inkludera en kulturell mångfald. Att göra detta kan vara en 
början på vägen mot en utveckling där livskvalitet, sociala sammanhang och välbefinnande 
integreras och balanseras moden den ekonomiska konkurrenskraften och tillväxten i 
regionen.  
 
Syftet med utvecklingen bör gå från att höja den ekonomiska tillväxten till att fokusera mer 
på att förbättra välfärden inom regionen, dock bör inte all fokus förflyttas då en stor del av 
tillväxtarbetet handlar om att förbättra levnadsstandarden i en region samt att det även är 
viktigt att ta hänsyn till fördelningen av välståndet och inkomster för att kunna se hur det 
påverkar den regionala sammanhållningen och även om det påverkar hur EU fördelar sina 
resurser (Dunford 2005). Att lyfta fram den sociala välfärden inom utvecklingsarbetet är 
något som kan komma att gynna flera olika former av lokal och regional utveckling, detta 
genom att specifika grupper eller institutioners intressen behandlas. Detta kan även kopplas 
till att olika former av utveckling uppmuntrar och beaktar olika principer och värderingar 
som är med som grunder inom beslutsfattande (Pike et al. 2007). Genom att öppna upp det 
regionala utvecklingsbegreppet och inkludera flera perspektiv av utveckling kan en större 
förståelse för hur tidigare fokus har legat på att utveckla hela regionen, har förflyttats till att 
till största del ligga på att utveckla storstadsregionerna. Detta för att regioner har blivit en 
stark faktor inom de territoriella enheterna i dagens globalisering, där tillväxtprocesser, 
regionala institutioner och regionalt specifika kunskaper och lärandet är viktigt delar av de 
territoriella modellernas perspektiv på regional utveckling (Hudson 2005). De nya formerna 
av regionalpolitiken kan skapas genom det ges mer utrymme till de reviderade 
uppfattningarna om regioners ekonomi och utveckling i arbetet, och Hudson (2005) anser att 
behovet av att arbeta fram nya utvecklingsmodeller är stort för att kunna undersöka den 
demokratiska praxis som finns samt för att kunna skapa ett mer öppet och transparent forum 
för olika politiska beslutsfattanden. Perrons (2012) menar att det måste fokuseras mer på 
befolkningens individuella egenskaper och att istället för att bara se på de olika processer 
som genererar ojämlikhet och inkomstskillnader så för sysselsättning ses som en väg ut från 
fattigdomen. Perrons (2012) anser även att det är viktigt att försöka främja jämställdheten 
inom olika sociala grupper, bland annat genom att förbjuda diskriminering av kön, sexualitet 
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och etnicitet. Genom att regler som ska hjälpa till att minska ojämlikheten skapas kan ett 
större fokus läggas på hur bristerna hos de fattiga istället ska uppfattas som att de ligger på de 
egenskaper som olika tillväxtmodeller lyfter fram. Tillväxtmodeller har sedan 1980-talet 
kunnat kopplas samman med ett välstånd som stiger samtidigt som det bidrar till att öka de 
sociala och rumsliga klyftorna i samhället då det påverkar inkomstskillnaderna och 
fattigdomen. Kopplingen mellan den ekonomiska effektiviteten, tillväxten och den sociala 
rättvisan är en normativ fråga som återkommer inom den lokala och regionala utvecklingen. 
Inom utvecklingen bör det ingå en mer balanserade, sammanhängande och hållbara strategier, 
samt att det borde inkludera en mer balanserad integration mellan ekonomiska, sociala, 
politiska, ekologiska och kulturella dimensioner även om risken att skapa konflikter finns. 
 
 

3.3	  Strategier	  för	  inkluderande	  tillväxt	  
Det finns olika strategier och modeller för hur det går att arbeta fram en inkluderande tillväxt, 
i det här avsnittet kommer jag presentera två stycken, den ena är Sens The Capability 
Approach och den andra är Perrons alternativa Regional Development Index som grundar sig 
i den tidigare nämnda strategin av Sen. Anledningen till att jag valt att lyfta fram just dessa är 
för att visa ett kritiskt perspektiv mot den ekonomiska tillväxten samt ge förslag på hur det 
kan arbetas med att försöka arbeta för en inkluderande tillväxt inom det regionala 
utvecklingsarbetet. 
 

3.3.1	  Sens	  Capability	  Approach	  	  
Ekonomiprofessorn Sen Amartya, som haft en ledande roll inom utvecklingen av human 
development index (HDI), har även utvecklat en egen strategi där värdet i att granska och 
reflektera över människors motiv till att värdera specifika livsstilar lyfts fram. Genom 
strategin kritiseras hur utvärderingar riskerar att dölja viktiga dimensioner i människors 
levnadssätt, vilket kan leda till att jämförelserna ses som otillräckliga då de riskerar att inte 
visa hur verkligheten ser ut (Robeyns 2003). Genom strategin kritiseras även synen på den 
traditionella (världs)ekonomin och hur den grundar sig på en informationsgrund som är 
väldigt smal för att handla om välfärd. Informationsgrunden bör utvecklas till något stabilare 
och bredare, där andra variabler utöver ekonomi inkluderas, så som hälsa, sjukdom och 
livslängd (Shankaran 2010). Det är även viktigt att inom normativa utvärderingar lyfta fram 
människor olika förmågor, exempelvis så kan en person befinna sig i en utsatt och desperat 
situation men ändå känna sig nöjd med sitt liv då hen aldrig upplevt något annat. Om det 
enbart genomförs en pragmatisk utvärdering bedöms enbart människor tillfredsställelse utan 
att skilja på personer som är glada, friska samt känner sig skyddade och personer som är 
ohälsosamma och inte alls lika skyddade men ändå glada då de har anpassat sig efter sin 
livssituation (Robeyns 2003).  
 
Uppkomsten av Sens strategi, the capability approach, grundar sig i den kritik och det 
missnöje som han känner mot den traditionella välfärdsekonomin, samt i en önskan om att 
lyfta fram och driva bredare frågor om välbefinnande. Även om utvecklingen och 
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uppkomsten av strategin främst påverkar ekonomer och beslutsfattare inom den ekonomiska 
politiken så har den även blivit uppmärksammad av flera filosofer, statsvetare och sociologer. 
Det går att säga att i och med uppkomsten av strategin så har det skapats ett annorlunda 
synsätt mot den traditionella välfärdsekonomin (Shankaran 2010). The capability approach 
kritiserar den ojämlikhet som finns inom litteraturen om världsekonomin, detta för att 
utvärderingarna och mätningarna som lyfts fram inom litteraturen till största del har fokus på 
människors inkomster och resurser, och genom Sens strategi uppmärksammas vad människor 
kan vara samt vad de kan göra och inte vad det konsumerar eller har för inkomster. Inkomster 
och resurser kan ses som medel som behövs till att kunna uppnå ett välbefinnande, men för 
att kunna utvärdera och mäta människors välbefinnande måste det läggas mer fokus på vad 
som verkligen betyder något, vilket Sen menar är deras förmågor (Robeyns 2003). Det 
handlar alltså om att utvärdera människors olika förmågor till att kunna uppnå värdefulla 
funktioner i livet. The capability approach skiljer sig från andra metoder och strategier då den 
använder sig av annorlunda informationsvariabler, som exempelvis individuella verktyg, 
absoluta eller relativa överflöd, bedömningar av negativa friheter och jämförelser mellan 
resursinnehav som grundar sig i jämlikhet (Amartya 1996). Genom att använda sig av 
strategin väljs relevanta funktioner ut för att sen skapa en kunskap om varför och hur viktiga 
var och en av dessa funktioner är i en helhets bedömning (Robeyns 2003). 
 
Strategin the capability approach grundar sig i två begrepp: funktioner och förmågor. Enligt 
Sen kan en persons liv ses som en kedja av olika kombinationer av gärningar som denne gör 
samt hur hen är som person, dessa kombinationer kan ses som funktioner (Nussbaum & 
Amartya 1996). Funktioner är något som enligt Amartya (1996) handlar om delar av 
personers tillstånd, och då framförallt de saker som hen klarar av att hantera eller göra i sitt 
liv. Alla människor har dock inte samma funktioner då dessa skiljer sig mellan varje individ, 
de påverkas av den omgivning som människor har. Vissa av funktionerna är mer grundliga, 
elementära och något som alla önskar uppnå, exempelvis möjligheten att kunna äta sig mätt 
och vara vid god hälsa, medan andra funktioner är mer komplicerade, exempelvis att 
funktionen att kunna uppnå självrespekt eller att vara socialt integrerad i ett samhälle 
(Amartya1996).  Det andra begreppet som strategin grundar sig i är förmåga, vilket handlar 
om kombinationer av olika funktioner som en individ kan ha (Nussbaum & Amartya 1996). 
Förmågor är alltså något som bygger på kombinationer av olika handlingar och varanden där 
livskvalitén kan bedömas utifrån hur individer kan uppnå det som enligt individen kan ses 
som värdefulla funktioner (Amartya 1996). Skillnaden mellan funktioner och förmågor är 
något som kan liknas med skillnaden mellan en prestation och friheten att uppnå något, eller 
skillnaden mellan ett utfall och möjligheter. Enkelt kan det beskrivas med att funktioner är 
verktygen som behövs för att kunna uppnå förmågorna, vilket i sig kan motsvara friheten att 
leva det liv som en person har rätt till och genom detta uppnå livskvalité (Robeyns 2003). 
 
Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av the capability approach, och 
Robeyns (2003) menar att det ska ses som en strategi och ett normativt verktyg för 
utvärderingar och mätningar då det endast förespråkar att utvärderingar bör inkludera 
människors förmågor men inte lyfter fram vilka typer av förmågor som bör inkluderas eller 
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hur de ska kunna bindas samman till en samlad bedömning. En annan anledning till att den 
enbart ska ses som en strategi och ett normativt verktyg är att det inte är en specificerad teori 
som kan ge svar på alla normativa frågor som kan uppkomma, samt att det är inte är ett 
matematiskt verktyg som kan visa hur det går att mäta ojämlikhet eller fattigdom (Robeyns 
2003). Shankaran (2010) hävdar att Sens strategi borde användas mer än vad det gör idag, 
och tror att det kommer bli annorlunda om det utvecklas till en mer kraftfull strategi och har 
ett mer tvärvetenskapligt perspektiv. själv vill Shankaran (2010) se hur strategin kan 
användas inom utvecklingsekonomin, detta för att projekt inom detta måste ligga inom en 
social ram och en delaktighet inom olika strukturer av sociala relationer för att kunna lyckas. 
En fördel med strategin som Robeyns (2003) lyfter fram är att de funktioner och förmågor 
som den grundar sig i handlar om att bygga utifrån individers egenskaper, vilket leder till att 
det blir en mer etiskt individualistisk teori som innebär att varje individ som deltar i de 
normativa bedömningarna betraktas och inkluderas. Genom detta så skapas sociala och 
miljömässiga funktioner som hjälper till att ta hänsyn till olika samhälleliga funktioner som 
exempelvis sociala normer och diskriminering. En annan fördel som Robeyns (2003) lyfter 
fram är att strategin inte begränsas av den ekonomiska marknaden, utan den betraktar 
människor och deras handlingar både inom marknader men även inom olika ekonomiska 
levnadsförhållanden. Genom att inkludera andra dimensioner av välbefinnande kan 
komplexiteten och de oklarheter som uppkommer inom fördelningen av välfärden avslöjas, 
vilket är något som en utvärdering eller mätning av inkomster eller förmögenheter inte kan 
lyfta fram på samma sätt. Ännu en fördel med strategin som Robeyns (2003) lyfter fram är att 
den erkänner att det finns en mänsklig mångfald i form av ålder, etnicitet, kön, sexualitet, 
geografiskt läge, människor med funktionshinder eller som är gravida. Samt att den genom 
att kritiserar metoder som är ojämlika och antar att alla människor är lika eller påverkas på 
samma sätt och utsträckning av personliga, sociala och miljömässiga faktorer. Men även om 
det finns många fördelar med strategin så finns det även nackdelar, en som Robeyns (2003) 
nämner är den svårt specificerade karaktär som strategin har då den enbart förespråkar att 
fokus i utvärderingar och mätningar bör ligga på människors förmågor och glömmer att det 
sociala och normativa teorier så som individers sociala och miljömässiga faktorer bör 
inkluderas då varje utvärdering eller mätning stödjer detta. Beroende på vilken social teori 
som läggs i strategin så ger den olika normativa resultat, vilket kan leda till att om de sociala 
teorierna är rasistiska, homofobiska, sexistiska, eurocentriska eller partiska på ett eller annat 
sätt så kan hela utvärderingen påverkas negativt.  
 

3.3.2	  Perrons	  Regional	  Development	  Index	  	  
Enligt Perrons (2012) så måste det skapas en förståelse om att för att kunna uppnå ett 
välbefinnande hos befolkningen så måste andra variabler än ekonomiska inkluderas i 
utvecklingen, och utifrån Sens capability approach har Perrons (2012) utvecklat ett regional 
development index (RDI). Utifrån Sens strategi har hon valt att lyfta fram och fokusera på 
vissa delar av den, bland annat håller hon med Sen i kritiken mot att använda sig av BNP, 
resurser och inkomster som grund i mätningar och utvärderingar, samt att dessa mer ska ses 
som ett medel eller som verktyg inom utveckling. Alltså medel och verktyg som ska hjälpa 
till att uppnå mål och inte ses som själva målet. Perrons (2012) försöker skapa en 
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kombination av the capability approach och regional utveckling för att se hur strategin kan 
användas inom det regionala utvecklingsarbetet. Anledningen till detta är att det idag är de 
regioner som har höga BNP-nivåer eller ett högt bruttomervärde som framställs som lyckade, 
framgångsrika och kreativa regioner medan de regionerna som ligger på en lägre nivå hamnar 
efter i utvecklingen och framställs som misslyckade områden som står inför tunga 
utmaningar. Genom att mäta en regions välbefinnande via BNP ger en förvrängd bild av hur 
verkligheten egentligen är, detta för att dessa utvärderingar och mätningar visar en orättvis 
bild av hur regioners olika områden har det. Ett problem med detta är att det kan det bli så att 
landsbygdsområdena i en region hamnar lägre på prioriteringslistan än de urbana områdena 
då det oftast är de urbana som förknippas med tillväxt och hög BNP, och detta fastän flera 
landsbygdsområden har möjligheten till att höja nivåerna i och med att stora delar av 
befolkningen är självförsörjande medan de som bor i de urbana områdena är mer beroende 
om inkomster och resurser. Genom att inkludera the capability approach vill Perrons (2012) 
att de sociala ojämlikheter uppmärksammas inom den regionala utvecklingen och inom de 
olika utvecklingsmodellerna som används, genom detta hoppas hon kunna lyfta fram sociala 
missförhållanden som ger en ökad risk för brott, ohälsa, dödlighet och narkotikamissbruk. Att 
erkänna att det finns ojämlikheter i regioner kan motverka dessa missförhållanden samt skapa 
möjligheter till att inkludera åtgärder både inom den regionala tillväxten och den regionala 
utvecklingen, samt kombinera de ekonomiska och sociala agendorna inom regionalpolitiken 
(Perrons 2012). 
 
Human Development Index (HDI) handlar om att utvecklingen har syftet att människor ska 
kunna leva ett långt och friskt liv samt ha möjlighet till utbildning, och inkluderar därför 
variabler som livsförväntan och kunskap i sin modell. En stor skillnad som finns mellan HDI 
och det redan existerande regionala utvecklings indexet (RDI) är att deras variabler definieras 
olika, vilket leder till att HDI kan appliceras på alla olika typer av regioner medan RDI endast 
kan appliceras och inkluderar regioner i höginkomstländerna, där det både finns höga 
livsförväntningar och en hög utbildningsnivå. Men då det är viktigt att se att det finns 
regionala skillnader inom inkomstnivåer, ojämlikhet och hälsa, har Perrons (2012) utifrån 
dessa faktorer utvecklat ett alternativt RDI. I sitt RDI inkluderar hon både ekonomiska, från 
RDI, och sociala variabler, från HDI, samt att hon även kombinerar detta med att försöka se 
hur the capability approach kan inkluderas i det regionala utvecklingsarbetet. Anledningen 
till att Perrons (2012) arbetat fram ett alternativt RDI är för att inom utvärderingar som 
genomförts i olika regionala studier har det framkommit att det inom den regionala 
utvecklingen läggs mest fokus på tillväxt, vilket har lett till att flera forskare har börjat 
ifrågasätta vilken typ av regional utveckling som genomförs och för vem den är till för. I sitt 
alternativa RDI menar även Perrons (2012) att det är viktigt att inkludera åtgärder som är 
relevanta för det sammanhang som indexet används inom. Hon lyfter fram tio faktorer som 
kan kopplas till ojämlikhet: liv, hälsa, fysisk säkerhet, rättssäkerhet, utbildning och lärande, 
levnadsstandard, produktiva och värderade aktiviteter, individ, familj och socialt liv, identitet, 
uttryck och självrespekt samt delaktighet, inflytandet och röst. Alla dess faktorer mäts sen 
utifrån kombinationer till sju olika identitetsgrupper: kön, könsöverskridande, etnicitet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder och religion.  
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För att kunna mäta hälsa och liv undersöker Perrons (2012) en regions spädbarnsdödlighet 
och den standardiserade dödligheten som finns, anledningen till detta är det genom en hög 
spädbarnsdödlighet går att se ett mänskligt lidande som i sig avspeglar en dålig hälsa hos 
föräldrarna samt en låg bostadskvalité. Men även om det skillnaderna har minskat en del så 
kvarstår ändå vissa skillnader mellan sociala klasser i olika regioner. När Perrons (2012) 
mäter kunskap har hon fokus på den del av befolkningen som inte har några kvalifikationer 
för att data för andra åtgärder, som meriter, inte samlas in på ett konsekvent sätt i alla 
regioner, men även för att det bättre kan återspegla egenskaper hos den övriga befolkningen i 
andra regioner. För att mäta materiella framsteg och den ekonomiska levnadsstandarden utgår 
Perrons (2012) från tre kriterier: resultatet baserad på medianlönen, en en bred känsla av 
välbefinnande ojämlikhet och att spegla fördelningen inom regioner, detta tillsammans med 
barnfattigdom och hur ekonomierna arbetar för sina mest utsatta medborgares välbefinnande. 
Slutligen använder hon sysselsättningsgraden till att mäta engagemang inom reproduktiva 
och socialt värderade aktiviteter, och att lyfta fram att det är viktigt att se att en anställning 
inte är den ultimata lösningen på att få ut människor från fattigdom, dock är det en viktig 
faktor inom arbetet tillsamman med resultat och resultatet av ojämlikhet. Det förslag som av 
RDI som Perrons (2012) presenterar gör hon genom en ekvation: 
 

RDI=(HL+K+ESL+E)/4 
 

Som står för: 
• RDI - Regional Development Index (regionalt utvecklingsindex) 
• HL -  Healthy Life (hälsosamt liv)  
• K - Knowledge (kunskap)  
• ESL - Economic Standard of Living (ekonomisk livsstandard) 
• E - Employment/involvment (anställning/deltagande).  

 
Detta är alltså bara ett förslag som kan diskuteras och debatteras för att kunna utvecklas ännu 
mer. 
 
 

3.4	  Sammanfattning	  av	  teori	  
Att det finns en svårighet att definiera begreppen region och regional utveckling, samt lyfta 
fram vem det egentligen är som vinner på det, är något som får att se i avsnitten ovan. 
Anledningen till detta kan vara att dessa är väldigt diffusa begrepp som påverkas av olika 
faktorer och händelser i tid och rum. Men det som de flesta forskarna är överens om är att det 
inom dagens regionala utveckling till stor del utvecklats till att handla om att arbeta efter en 
ekonomisk tillväxt, detta för att kunna skapa en stark konkurrenskraft och kunna konkurrera 
mot andra regioner och länder inom EU, då de regioner med mest konkurrenskraft ses som 
framgångsrika och välutvecklade (Cochrane 2011). Detta behov av konkurrenskraften kan 
kopplas till nyregionalismens uppkomst i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, där 
det blivit allt viktigare att sträva efter en ekonomisk tillväxt och de ekonomiska intressena 
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som en region har, vilket har lett till att det regionala utvecklingsarbetet har större fokus på 
att skapa attraktions- och konkurrenskraft. Men i och med att kravet på konkurrenskraft har 
blivit starkare tillsammans med den ekonomiska tillväxtens framfart har de sociala klyftorna 
inom länder och regioner blivit större. Perrons (2012) menar att det får att se att sedan 
övergången till nyliberalismen som skedde inom EU under 1980-talet så har de sociala 
ojämlikheterna i Europa ökat och blivit starkare, samtidigt koppla Pike et al. (2007) detta till 
det regionala utvecklingsarbetet och menar att det är den geografiskt differentierade 
utvecklingen inom regionerna som tillsammans med deras olika resurser och den sociala 
makten skapar och upprätthåller de ekonomiska, sociala och politiska orättvisorna som 
uppkommer i utvecklingsarbetet. I och med att de sociala ojämlikheterna och orättvisorna 
finns inom utvecklingsarbete så har ett behov av att arbeta för en utveckling där alla har 
möjlighet att uppnå en bra levnadsstandard uppkommit. Turok (2011) anser att för att en 
region ska kunna bli jämlik så måste tillväxtbegreppet breddas och utvecklingsarbetet bör 
både handla om att arbeta med den ekonomiska tillväxten och samtidigt försöka minska de 
sociala ojämlikheterna. 
 
Turok (2011) lyfter fram begreppet inkluderande tillväxt, som innebär att inkludera sociala, 
politiska och kulturella faktorer i tillväxtarbetet så att alla parter och områden inom regionen 
har en chans att främjas av tillväxten samtidigt som det handlar om att utvecklingsarbetet 
måste skapa ett välmående samhälle med en säker och långsiktigt växande stabil ekonomi. 
Men även om det är viktigt att fokus flyttas från de ekonomiska faktorerna till sociala och 
kulturella faktorer inom utvecklingsarbetet så anser Dunford (2005) att det ändå måste finnas 
ett viss fokus på den ekonomiska tillväxten då den på sätt och vis handlar om att förbättra 
levnadsstandarden i en region. Detta är något som även Hudson (2006) lyfter fram och menar 
att frågor om social och miljömässig rättvisa och jämlikhet måste inkluderas i strategier för 
ekonomisk utveckling, då denna bör arbeta med olika värderingar och verkligheter för att 
främja en tillväxt som verkligen är inkluderande. För att kunna uppnå en inkluderande 
tillväxt bör det ses som ett mål inom utvecklingsarbetet och inte enbart som en illusion eller 
en önskan (Turok 2011). Att försöka se förbi det smala perspektivet på utvecklingen, där 
fokus till största del ligger på att utvärdera BNP, inkomster och den ekonomiska utvecklingen 
är något som Pike et al. (2007) lyfter fram och menar att för att kunna skapa en bredare 
uppfattning om lokal och regional utveckling bör det utvecklas nya mått och föreställningar 
om välbefinnande och livskvalitet.  
 
Att det finns ett behov och en efterfrågan om att bredda tillväxtbegreppet är tydligt, och för 
att kunna få in en inkluderande tillväxt inom utvecklingsarbetet krävs olika strategier och 
metoder för att lyckas. Hudson (2005) anser att det idag finns ett starkt behov av nya 
utvecklingsmodeller och strategier, detta för att kunna undersöka den demokratiska praxis 
som uppkommit samt för att skapa ett öppet och transparent forum för beslutsfattandet inom 
politiken. The capability approach är en strategi som ekonomiprofessorn Sen Amartyan har 
utvecklat, strategin hjälper till att granska och reflektera över människors motiv att värdera 
specifika livsstilar, samt kritisera hur utvärderingar och mätningar inom välfärdsekonomin 
riskerar att dölja viktiga dimensioner av människors levnadssätt och leda till att de blir 



	  
	  
28	  

otillräckliga jämförelser som inte alls visar hur verkligheten är. Strategin grundar sig i två 
begrepp: funktioner och förmågor. Funktionerna handlar om personers tillstånd, saker som vi 
som personer klarar av att hantera eller göra i våra liv, medan förmågor handlar om de olika 
kombinationerna av funktioner som en individ kan ha. Det går att se det som att funktionerna 
är de verktyg som finns i samhället som människor kan använda sig av för att kunna uppnå 
sina förmågor i livet. En annan strategi är det alternativa RDI (regional development index) 
som Perrons (2012) har utvecklat, anledningen till att hon utvecklat detta är att hon vill se hur 
Sens capability approach kan användas inom den regionala utvecklingen och därför grundar 
sig RDI i Sens strategi samt att hon kopplat samman tidigare versioner av RDI och HDI 
(human development index). Det alternativa RDI kombinerar både de ekonomiska 
variablerna som Perrons (2012) hämtat från tidigare versioner av RDI tillsammans med de 
sociala variablerna som är hämtat från HDI. När det alternativa RDI används lyfts sociala 
faktorer som kan kopplas till ojämlikhet fram för att sedan kombinera dessa faktorer till olika 
identitetsgrupper i samhället, vilket kan hjälpa till att lyfta fram och uppmärksamma alla 
delar av regioner och befolkningen i utvecklingsarbetet och på så sätt skapa en mer jämlik 
region. 
 
I en tid då de sociala och ekonomiska klyftorna ökar på olika geografiska skalor, finns det ett 
stort behov av att bredda tillväxtbegreppet till att även inkludera sociala och kulturella 
variabler, detta för att kunna arbeta med en jämlik regional utveckling där alla har chansen 
till att uppnå ett välbefinnande. Den inkluderande tillväxten kan vara med och påverka 
utvecklingen, och försöka arbeta mer med att minska de rådande sociala klyftorna och 
fattigdomen som finns i flera länder och regioner, samt skapa en jämnare utveckling.  Att 
kritisera att utvärderingar och mätningar enbart bygger på ekonomiska faktorer är något som 
the capability approach gör samtidigt som den uppmuntrar att försöka se fler dimensioner av 
människors levnadsätt. Det alternativa regional development index kopplar sen samman the 
capability approach till det regionala utvecklingsarbetet för att försöka skapa en inkluderande 
tillväxt, vilket är något som är en stor utmaning.  
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4.	  Värmlänningarnas	  syn	  på	  regional	  utveckling	  
I detta avsnitt presenterar jag resultatet från den kvantitativa undersökningen som jag tillhandahållit 
kombinerat med delar av den regionala SOM-undersökningen över Värmland. Den kvantitativa 
undersökningen presenteras under två rubriker: Den regionala utvecklingen i Värmland och storstad 
vs. landsbygd. 
 

4.1	  	  Den	  regionala	  utvecklingen	  i	  Värmland	  
De 55 respondenterna som deltagit i enkätundersökningen är bosatta i 16 olika kommuner i 
Värmland, av respondenterna var 37 st män och 18 st kvinnor, alla utom 1 st har svenskt 
medborgarskap. Många av respondenterna har en hög utbildning, 27 st av dem har en 
universitetsutbildning. 17 st har en gymnasieutbildning, 4 st har gått på folkskola, 2 st har en 
KY- utbildning och 1 st har gått på folkhögskola, samt att 5 st har en annan utbildning så som 
fritidsledarutbildning eller Europaskolan. Enkäterna var utskickade till politiker, kommunala 
tjänstemän, egenföretagare och samhällsentreprenörer i Värmland, det slutade med att det var 
12 st politiker, 16 st kommunala tjänstemän, 26 st egenföretagare och 3 st 
samhällsentreprenörer och 2 st annat som svarade. Några av respondenterna var även både 
samhällsentreprenörer, kommunala tjänstemän eller politiker samtidigt som de var egna 
företagare. Den största delen av respondenterna, 13 st, var bosatta i Karlstads kommun, 6 st 
bodde i Arvika, från Eda, Filipstad, Torsby och Årjäng hade 4 st respondenter vardera medan 
Grums, Hammarö, Munkfors och Storfors hade 3 st vardera. Från Kil och Forshaga var det 2 
st vardera och från Hagfors och Sunne 1 var. I kommunerna Kristinehamn och Säffle var det 
ingen av respondenterna som bodde i, samt att 2 st av respondenterna inte bodde i Värmland. 
27 st av respondenterna bodde i kommunens centralort, 4 st bodde i en annan tätort i 
kommunen och 24 st bodde i en mindre by eller på landsbygden. Flera av respondenterna 
bodde i en kommun men arbetade i en eller flera andra, bland annat var det 16 st som 
arbetade Karlstad, 9 st i Arvika, 6 st vardera i Filipstad, Hagfors, Kil och Årjäng, 4 st vardera 
i Eda, Forshaga, Hammarö, Storfors, Sunne och Torsby, 2 st vardera i Säffle och 
Kristinehamn samt 1 st i Grums. 
 
I undersökningen har respondenterna fått svara på frågor om hur de upplever samt hur det på 
det hela taget trivs i sina hemkommuner. De flesta av respondenterna trivs enligt 
undersökningen mycket eller ganska bra, och de känner även en stolthet när de pratar om 
eller berättar för någon främling om vilken kommun som de är bosatt i. När det kommer till 
den bild som respondenterna tror att andra har om deras kommun så tror de flesta att den är 
ganska positiv eller varken positiv eller negativ. I det stora hela så har majoriteten en positiv 
upplevelse av sin hemkommun, samt att de upplever att boendemiljön, tryggheten, 
samhörigheten och naturmiljön i kommunen är bra. Men vissa områden är det inte lika många 
som har en bra upplevelse av, dessa områden är kommunens engagemang i att skapa fler 
jobb, medborgarinflytandet, företagsklimatet, kultur och konst samt jämställdhetsarbetet. De 
områden som respondenterna anser som viktiga för arbetet av utveckling och tillväxt i sin 
hemkommun är utbyggnad av fibernät, infrastruktur och kollektivtrafik, kommunal service 
till både företagare och invånarna, samarbete med företagen i kommunen och en långsiktig 
strategisk planering. Andra områden som ses som viktiga delar i tillväxt- och 
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utvecklingsarbetet är kommunalt/politiskt engagemang i företagare, att arbeta för att höja 
utbildningsnivån, skapa samarbeten med andra kommuner i länet, ha ett samarbete över de 
politiska blockgränserna samt försöka öka invånarantalet. Enligt den regionala SOM-
undersökningen, som omfattar Värmland, så är de viktigaste samhällsfrågorna för länets och 
hemkommunens utveckling frågor om sysselsättning, arbetsmarknad, kommunikationer, 
skola och utbildning samt sjukvård och äldreomsorgen. Inom Värmlands framtida utveckling 
anser värmlänningarna i SOM-undersökningen att de viktigaste verksamheterna är turism, 
transport, offentlig service, detaljhandel och fritidsmiljö. 

	  
4.1.1	  Samhörighet	  och	  samverkan	   
Samhörigheten i hemkommunen är något som ett stort antal respondenter i 
enkätundersökningen har en positiv upplevelse av. Det går även att se att det är viktigt att det 
finns ett samarbete, en samverkan och en samsyn mellan kommuner, företag och näringsliv i 
kommuner, detta för att utvecklingen och tillväxten ska gå framåt. Fastän detta lyfts fram så 
är det flera av respondenterna som anser att det inte är lika viktigt att skapa samarbeten med 
andra kommuner i länet, men en respondent menar att det är viktigt att det, för att kunna 
skapa utveckling och tillväxt i regionen, borde finnas samarbeten med andra EU-länder. Att 
det måste skapas och utvecklas samarbeten och utbildning mellan företagare och kommuner 
är något som flera respondenter efterfrågar, då detta, enligt en respondent, kan leda till att 
företagen inom kommunen vågar satsa mer. En respondent menar att det är viktigt att det 
finns samarbeten och en samverkan inom kommunen då detta kan vara med att öka 
attraktiviteten vilket kan leda till att människor vill flytta dit och bo kvar där, samtidigt som 
en annan ser ett problem med samarbeten mellan företagen i kommunen. Enligt en 
respondent kan en samverkan mellan skola och näringsliv vara med och säkra kompetensen 
hos de lokala företagen, vilket i sig kan leda till att kommunens konkurrenskraft blir starkare. 
Men även genom en större kunskap om det lokala näringslivet så kan det skapas en starkare 
stolthet över vad som produceras i området och de jobbmöjligheter som finns i kommunen. 
 
 
I Värmland som helhet finns det enligt respondenterna i enkätundersökningen några problem 
med samverkan, en respondent efterfrågar att en samverkan mellan Norge och Värmland bör 
utvecklas, och då framförallt inom frågor om företagande, kommunikationer, 
kompetensutveckling och tull. Ett annat problem som några av respondenterna lyfter fram är 
att Värmland är dåliga på att samarbeta, både inom och utanför länet, samt att länet är dåliga 
på att lyfta fram värdet av det som finns inom de olika områdena av utveckling i länet. Enligt 
en respondent så utnyttjas inte hela Värmland då det finns en brist mellan kommunerna, och 
efterfrågar att samarbetena ökar för att det ska kunna skapas ett större fokus på länet som 
helhet och ge hela Värmland en chans att kunna leva. Ett missnöje bland respondenterna är 
över hur Region Värmland arbetar med tilldelningen av projektmedel vilket leder till en 
efterfrågan om att det borde finnas ett samarbete inom regionen tillsammans med en samsyn 
på strategiskt viktiga projekt som i sin tur kan leda till tillväxt för hela regionen.  
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4.1.2	  Strategisk	  planering	  och	  utveckling	  
Flera av respondenterna i enkätundersökningen anser att det är viktigt att det finns en 
långsiktigt strategisk planering när det handlar om kommunernas utveckling och tillväxt. 
Några av respondenterna efterfrågar även att det bör arbetas mer med målbilder och 
förtydliganden om vart kommunen står idag inom utvecklingen och vart den ska leda, samt 
hur de arbeta för att uppnå detta. Utvecklingen i kommunen är något som flera av 
respondenterna i enkätundersökningen lyfter fram frågor och problem inom, en respondent 
menar bland annat att det är viktigt att lyfta fram det moderna i kommunen, och istället för att 
bara förvalta det gamla försöka arbeta med det som sticker ut och uppfattas som något nytt 
inom utvecklingen. Några respondenter anser att lokalförankring är viktigt inom 
utvecklingsarbetet, men även att det är viktigt att det inom utvecklingen av tätorter inkluderas 
parker, lekparker och mötesplatser.  
 
Att försöka sprida ut utvecklingssatsningarna i kommunen istället för att exempelvis bara 
fokusar på två orter är något som en respondent efterfrågar, samt att det är viktigt att det finns 
en framtidstro i kommunen. Ett problem som en respondent lyfter fram när det gäller hela 
Värmland är att det inom utvecklingen behövs en tydligare kommunikation kring realistiska 
framtidsbilder. En respondent anser för att kunna skapa mer reella fördelar och möjligheter så 
måste kommunikationen av regionen och landskapet bli mindre, en annan anser att Karlstad 
måste växa snabbare så att de övriga kommunerna kan dra nytta av den större staden i 
regionen. Turism och fritid är stora delar av utvecklingen och att försöka utveckla 
besöksnäringen och turismen i Värmland är något som flera av respondenterna ser som en 
framgångsrik lösning för att skapa utvecklingsmöjligheter för hela regionen. 
 

4.1.3	  Boendemiljön	  
Boendemiljön i sin hemkommun är något som flera av respondenterna upplever som mycket 
bra eller ganska bra, flera har även en positiv upplevelse av tryggheten och naturmiljön i 
kommunen. Trygghet och tillit är viktiga delar av välmående hos befolkningen och enligt 
SOM-undersökningen så anser värmlänningarna att den tillit som de upplever är relativt stor, 
både när det handlar om tillit i allmänhet och i det område som respondenterna bor i. Dock 
går det att se att värmlänningarna har högre tillit för deras boendeområde än för människor i 
allmänhet (Hagsmo 2012). När det kommer till boendemiljö och bostäder så är 
värmlänningarna, enligt SOM-undersökningen nöjda med tillgången till bostäder i länet 
(Nilsson 2012). Men i enkätundersökningen har respondenterna lyft fram olika problem och 
frågor kring boende, bland annat en respondent som ser ett problem i att det tar för lång till 
att bygga upp nya bostäder. En annan respondent anser att det behövs en långsiktig strategi 
för bostadspolitiken i kommunen, en strategi som både inkluderar nybyggnationer och 
rivning av nedgångna hus. Ett annat problem som respondenterna lyfter fram är att 
invånarantalet minskar i deras kommuner och att det är för få som är bosatta i regionen, samt 
att flera anser att för att landsbygdsområden ska kunna överleva så måste fler flytta dit. En 
respondent lyfter fram Värnen och området runt sjön som en lösning för att locka till sig både 
turister och boenden med sin attraktiva boendemiljö, en annan anser att en lösning mot 
befolkningsminskningen är att skapa möjligheter till att bygga flera bostäder på landsbygden. 
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Men även om det är flera respondenter som menar att det är problematiskt med att 
befolkningen minskar så är det enligt undersökningen färre som ser att öka invånarantalet 
som en viktig del inom utvecklingen och tillväxten i kommunen. Men respondenterna menar 
att det är viktigt att skapa en förståelse för att det är attraktivt att bo i Värmland och kunna 
lyfta fram detta på ett bra sätt och inte låta bilen av en gammaldags plats som ligger långt 
borta finnas kvar.   
 

4.1.4	  Arbete	  och	  utbildning	  
Arbete och utbildning är också en viktig del inom utvecklingen av Värmland enligt 
respondenterna, och kommunens engagemang att skapa flera jobb är något som ett fåtal av 
respondenterna i enkätundersökningen ser positivt på. Även i SOM-undersökningen så är 
värmlänningarna mindre nöjda med möjligheterna till att få jobb (Nilsson 2012). Arbete och 
utbildning lyfts även fram som samhällsproblem inom SOM-undersökningen, bland annat så 
anser värmlänningarna att sysselsättningen och arbetsmarknaden är de viktigaste 
samhällsproblemen i regionen och skola och utbildning hamnar på fjärde plats (Aronsson & 
Braunerhielm 2012). Martinsson (2012) lyfter fram att enligt värmlänningarna är 
sysselsättning och skola och utbildning viktiga samhällsproblem i länet och hemkommunen. I 
enkätundersökningen anser flera av respondenterna att ett av de större problemen i deras 
hemkommuner och i Värmland som helhet är den höga arbetslösheten, och de menar 
framförallt den höga ungdomsarbetslösheten som finns i regionen. De efterfrågar flera 
arbetstillfällen och menar att det kan skapas genom att fler företag etablerar sig inom 
kommunen, några menar även att det är viktigt att försöka hålla kvar de företag som redan 
finns i kommunen. Vissa respondenter anser att det behövs fler jobb och en tillväxt som är 
med och utvecklar och resulterar i nya arbetstillfällen.  
 
Den låga utbildningsnivån är ett problem som flera av respondenterna lyfter fram, både i sina 
kommuner och i Värmland som helhet, men det är ett mindre antal respondenter som anser 
att utbildningsnivån måste höjas för att gynna utvecklingen och tillväxten i sin hemkommun. 
En respondent anser att måluppfyllelsen inom utbildningarna måste förbättras för att 
utbildningsnivån ska höjas och att skolan ska fungera. Respondenterna i 
enkätundersökningen menar även att det är viktigt att försöka rekrytera kompetent arbetskraft 
och genomföra personalrekrytering inom kommunens olika ansvarsområden, främst skola 
och omsorg, för att kunna motverka arbetslösheten i regionen. Ett annat problem som en 
respondent menar måste uppmärksammas mer är att det är många som avslutar sin utbildning 
för tidigt, en annan respondent menar att det borde finnas en utbildning som ger ungdomar 
kompetens och en framtidstro.  
 

4.1.5	  Infrastruktur	  och	  kommunikation	  
Att bygga ut och utveckla fibernätet, infrastrukturen och kollektivtrafiken är ett av de 
områden som respondenterna i enkätundersökningen anser viktiga för utveckling och tillväxt 
i sin hemkommun. Enligt SOM-undersökningen så är kommunikation en av de fem viktigaste 
samhällsfrågorna för utvecklingen i Värmland, samt att värmlänningarna som svarat på 
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undersökningen är mest positiva till att bygga ut tågförbindelserna och bygga ut vägnätet i 
Värmland. Det som värmlänningarna inte är lika positiva till är att utveckla Vänersjöfarten 
samt att bygga ut flygförbindelserna till och från Värmland (Aronsson & Braunerhielm 
2012).  
 
I enkätundersökningen är det flera respondenter som lyfter fram flera problem och frågor 
kring infrastruktur och kommunikation, bland annat att det finns problem med 
kollektivtrafiken och kommunikationerna inom, till och från Värmland, och det efterfrågas 
bättre kommunikationer via järnväg och flyg samt bättre vägar. En anledning till att detta 
måste utvecklas är, enligt en respondent, att kravet på en snabb kommunikation är större idag 
än tidigare då fler vill kunna studera eller jobba i andra delar av länet eller i Norge, samt att 
det ska gå snabbt att sälja det som tillverkas på orten. En respondent anser även att det är 
viktigt att skapa större möjligheter till att kunna pendla till andra kommuner, eller från större 
och mindre orter in till Karlstad. En annan viktig del inom infrastruktur och kommunikation 
är frågorna om bredband och IT, en respondent önskar att alla i Värmland ska ha tillgång till 
fiber och att det bland annat finns stora brister i bredbandsutbyggandet och 
fibernätsutvecklingen. En menar att det är framförallt viktigt att fibernätet utvecklas ute på 
landsbygden i länet. 
 

4.1.6	  Medborgarinflytande	  och	  politik	  
När det kommer till hur respondenterna i enkätundersökningen upplever medborgarinflytande 
i sin hemkommun så har flera en mindre positiv upplevelse, det är även ett mindre antal 
respondenter som anser att kommunalt/politiskt engagemang inom företag och att skapa ett 
samarbete över de politiska blockgränserna är viktiga områden för utvecklingen och 
tillväxten i kommunen. Flera respondenter lyfter även fram frågor och problem inom 
politiken, och då framförallt inom den kommunala politiken. En respondent menar att det är 
ett problem i att många av de kommunala tjänstemännen inte bor i den kommun som de 
arbetar i, utan pendlar från en annan ort i länet, genom detta tror respondenten att den lokala 
känslan försvinner samt att de inte behöver stå för problemen i vardagen eftersom de inte bor 
där. En annan respondent lyfter fram att ett problem är att invånarna i kommunerna generellt 
sett är väldigt konservativa till nya idéer, vilket kan leda till att politiker inte vågar ta ut 
svängarna utan att se att någon annan gjort det tidigare innan de testar något nytt. 
 
Ett annat problem som en respondent lyfter fram är att det tar för lång tid att genomföra 
många frågor samt att det ofta går flera år från ord till handling och att när det väl genomförs 
så känns ambitionsnivån låg, en annan respondent efterfrågar snabbare beslut utan byråkratin. 
En respondent lyfter fram att det finns en avsaknad av en gemensam blocköverskridande 
vision och framtidsplan för kommunerna, där det fokuserar på hur det privata näringslivet 
tillsammans med kommunen och andra organisationer kan utvecklas. En respondent anser att 
det borde finnas lagar och regler som avspeglar hur verkligheten är, samt att inte politiken 
enbart fokuserar på de större orterna utan även inkluderar hela bygden. Ett problem som en 
respondent ser att Värmland står inför är att när det kommer till politiken är att försöka få 
politikerna i Karlstad att förstå att det finns något utanför den större staden, en annan menar 
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att de regionala myndigheternas förmåga måste utvecklas och försöka se hela Värmland som 
något viktigt och dess utvecklingspotential. En attitydförändring är något som några 
efterfrågar också samt att den sociala oron och klyftorna som finns i länet måste lyftas fram. 
Även den ökade kriminaliteten och vargen är problem som flera respondenter lyfter fram i 
Värmland samt att det arbetas för lite med miljöfrågorna. Att det behöver arbetas med 
integrationsfrågor, flyktingar och främlingsfientligheten i kommunerna är något som flera 
respondenter i enkätundersökningen nämner.  
 

4.1.7	  Kommunal	  service	  
Kommunal service till företagare och invånare anser många respondenter är ett viktigt 
område för utveckling och tillväxt, även långsiktiga strategier och konkreta åtgärder för att 
hålla servicenivåerna uppe på landsbygden är något som är viktigt. Bland de verksamheterna 
som värmlänningarna i SOM-undersökningen så är offentlig service och detaljhandeln med 
på topp fyra, samt att sjukvård och äldreomsorg är med toppen av det som respondenterna 
anser som viktigaste för Värmlands och hemkommunens utveckling (Aronsson & 
Braunerhielm 2012). Värmlänningarna är även nöjda med den kommunala grundskolan och 
fritidsverksamheten samt äldreomsorgen och kommunala gymnasieskolan enligt SOM-
undersökningen. När värmlänningarna får välja vad som kan minskas ner inom servicen vid 
nedskärningar så finns både friskolor och privata läkare med på listan (Nilsson 2012). 
 
I enkätundersökningen är det flera av respondenterna som lyfter fram frågor och problem 
inom servicen i kommunerna och i länet, flera av dessa problem och frågor är kopplade till 
servicen på landsbygden. En respondent anser att det är viktigt med en lokal upphandling för 
att det ska fungera att behålla service och företagare ute på landsbygdsområden, och att detta 
är en viktig fråga inom den regionala utvecklingen i Värmland. En annan respondent anser att 
det borde finnas med närproducerad och ekologisk mat i offentliga måltider i kommunen, 
detta för att det skulle kunna gynna handeln i området.   
 
Flera av respondenterna i enkätundersökningen anser även att sjukvården, äldrevården, 
servicen, handeln, den offentliga servicen, skolan och barnomsorgen är områden i Värmland 
som måste utvecklas och arbetas med. Servicen på landsbygden är tydligt något som rör 
Värmland, och det största problemen som respondenterna nämner handlar om att servicen 
läggs ner samtidigt som den är något som behövs för att landsbygden ska kunna utvecklas 
och behålla sin befolkning, en respondent menar att reglerna för samhällsentreprenörer måste 
förenklas så att det blir enklare och en bättre möjlighet att kunna utveckla service på 
landsbygden. Sjukvården och tillgången till vård är också ett problem som flera respondenter 
nämner, bland annat att det finns en läkarbrist och att äldrevården måste förbättras.  
 

4.1.8	  Urbanisering	  och	  kultur	  
Något annat som några respondenter lyfter fram är den rådande urbaniseringen, och en menar 
att det inte är bra att lägga aktiviteter utanför centrumkärnan då tillgängligheten i länet är 
viktig. Centraliseringen i Värmland är ett av problemen som respondenterna lyfter fram, 
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problemet med den är att arbeten, handel och evenemang flyttas in till de större städerna 
vilket ökar risken till avflyttning och en mindre levande landsbygd. Därför menar flera 
respondenter att arbeta för en befolkningsökning och komma på en lösning mot 
centraliseringen och urbaniseringen.  
 
Kultur och konst är ett område som flera av respondenterna inte har en så positiv upplevelse 
av i sin kommun, vilket inte jämställdheten mellan könen heller har. I SOM-undersökningen 
anser värmlänningarna att kulturaktiviteter är något som kan minskas om det krävs 
nedskärningar av servicen i länet (Nilsson 2012). Kultur är också något som flera av 
respondenterna i enkätundersökningen nämner, bland annat att det är brist på 
kulturengagemang hos kommunerna, och att det är viktigt att det finns ett bra samhällsklimat 
i området. En menar även att det är viktigt att förbättra och stärka det första intrycket som 
besökarna får, bland annat genom att vara med inbjudande, mindre fult, mer lockande och 
välkomnade vid första anblick. En respondent menar att för att Värmland ska kunna 
utvecklas måste kulturen finnas samt att det måste skapas en meningsfull fritid för de unga i 
Värmland. En annan respondent anser att måste skapas en bättre tolerans mot människor som 
inte är enligt normen och sticker ut på något sätt samt att det måste finnas en bättre 
jämställdhet. 
 

4.2	  Stad	  vs.	  Landsbygd	  

4.2.1	  Bilden	  av	  stad	  och	  landsbygd	  
Synen på staden och landsbygden som majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen 
tror att allmänheten har är att bilden av landsbygden är negativ och att bilden av staden är 
positiv. Flera av respondenterna tror att det är det är en rådande urbaniseringen som påverkar 
bilden av stad och landsbygd och menar att genom urbaniseringen så försvinner ett tidigare 
fokus som legat på att försöka hålla hela Sverige levande.  En respondent menar att det är på 
grund av urbaniseringen som landsbygden ses som något som bör avvecklas, samt något som 
är tärande, bidrags finansierat och gammaldags medan storstadsområdena ses som näringar. 
Urbaniseringsprocessen är något som respondenterna står i konflikt med den rurala 
utvecklingen, tecken på detta är den centralisering av arbeten, service och skolor till städerna 
i och med urbaniseringen. Att landsbygdsområden riskerar att dö ut är något som även lyfts 
fram i enkätundersökningen, och anledningen till detta är enligt respondenterna att många 
väljer att flytta till städerna där de större utvecklingssatsningarna genomförs. 
 
Det går även att se att flera av respondenterna lyfter fram att det är staden som ses som norm 
inom utvecklingsarbetet, samt att det är storstadsområdena som räknas som tillväxtmotorer i 
regionen. Detta kan, enligt en respondent, leda till att städernas utveckling och tillväxt ses 
som positivt medan landsbygden ses som ett område utan framtid. Det kan även leda till att 
de mindre utvecklade områdena och samhällena regionen ”glöms bort”. I Värmland är det 
enligt en respondent mest fokus på Karlstad, detta för att den staden ses som en tillväxtmotor 
i regionen. I SOM-undersökningen kommer det fram att värmlänningarnas syn på Karlstad är 
varierande beroende på var i länet som de är bosatta. De som har störst tilltro till Karlstads 
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roll och möjligheter är de som bor i Karlstad samt de som bor i kommunerna runt staden, 
medan de som har minst tillit till staden är befolkningen som bor i övriga delar av länet. I 
SOM-undersökningen går det även att se att den del av befolkningen som bor i Karlstad anser 
att politikerna i staden skall ta en ledande roll inom utvecklingen, de har en tilltro att Karlstad 
har en stor möjlighet till att agera som en tillväxtmotor för hela länet, och de anser inte att 
Karlstad har för mycket fokus till skillnad från övriga delar av Värmland. Övriga invånare i 
länet ser även de positivt på att politikerna i Karlstad tar en ledande roll, invånarna i 
kranskommunerna anser att Karlstad kan fungera som en tillväxtmotor vilket övriga delar av 
länet har en mer avvaktande hållning till. De som bor utanför Karlstad anser även att alltför 
mycket har koncentrerats och fokuserats till storstaden (Norell 2012). Men även om det finns 
mycket som är positivt med städerna så finns det även nackdelar, en del av respondenterna i 
enkätundersökningen lyfter fram att det finns brister genom bostadsbrist i de centrala delarna, 
samt miljön, buller och hyreskostnaderna, dessa nackdelar övervägs dock av de fördelar som 
finns, så som tillgänglighet, service och arbete.  
 
Social status är även det något som är en viktig del som är med och skapar bilden av stad och 
landsbygd enligt flera respondenter, bland annat anser de att det ger en högre social status att 
bo i städer än på landsbygden. En anledning till att den sociala statusen är lägre på 
landsbygden kan enligt en respondent bero på att det finns många fördomar om vem som är 
landsbygdsbo, men att dessa egentligen bara är stereotyper och därför inte stämmer alls. En 
annan nämner att en anledning även kan vara att landsbygden ses som ett lidande, 
traditionellt och eftersatt område. Ändå menar en respondent att landsbygdsområden utstrålar 
en mysighet och en längtan till det ursprungliga, vilket kan gynna landsbygdsområden. Men 
bilden av landsbygden är enligt en respondent något som är kulturellt konstruerat, och att 
bilderna och synen på landsbygden och stad är olika beroende på vart i Sverige som 
områdena är.  
 
Media har enligt några respondenter en stor påverkan på bilden av landsbygds och städer, 
både genom vad den säger men även vad den skildrar. Bland annat att det är rapporteringar 
från tätorterna som dominerar pressen och när det väl är något om landsbygden är det oftast 
problembilder av området som lyfts fram. En respondent menar att den negativa bilden som 
finns om landsbygden påbyggs genom att det då och då är rubriker i tidningar med konstiga 
uttalanden om landsbygden. Politik är även de med och påverkar hur bilden av stad och 
landsbygd är, en respondent anser att många beslut inom politiken slutar med att det 
missgynnar landsbygden, och samtidigt som det sägs att hela Sverige ska kunna leva så tas 
många beslut in en annan riktning. En annan menar att besluten oftast tas utanför det 
geografiska området som det handlar om, exempelvis Rosenbad i Stockholm, så kallade 
”Stockholmstyckare”.  
 
Att det bör satsas mer pengar på skolor, butiker, kultur i glesbygds- och landsbygdsområden 
anser flera av respondenterna. En av dem tror att anledningen till att den offentliga servicen 
avvecklas på landsbygdsområdena så de inte kan inte kan erbjuda samma typ av service som i 
städerna och tätorterna är att det finns för små ekonomiska resurser för detta. Möjligheter till 
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utbildning, arbete och utveckling är något som flera av respondenter ser som något positivt 
med staden, medan det negativa med landsbygden är att de som bor och arbetar där är 
beroende av att ha tillgång till all typ av infrastruktur och kommunikationer. För att få bort 
den negativa bilden av landsbygden menar en respondent att detta måste tillgodoses. 
Tillgänglighet är också något som flera respondenter nämner, en menar att begreppet 
tillgänglighet har börjat bli som ett motto i dagens Sverige och att det görs stora satsningar på 
infrastrukturen, dock är det bara satsningar som är positiva för storstäderna. Staden är något 
som flera av respondenterna i enkätundersökningen förknippar med möjligheter och menar 
att det är i staden som allt händer då det är där utvecklingen sker, samt att det är i staden som 
framtiden finns. En respondent menar att staden är något som står för framsteg, möjligheter 
och självförverkligande samt att staden har en stabilare ekonomi och mer puls än var 
landsbygdsområdena har. En annan respondent menar att det i staden finns en högre tolerans 
och att ingen kontrollerar eller dömer någon på grund av dennes släktskap. Men alla 
respondenter ser inte positivt på staden, bland annat så menar en att staden har fått en större 
betydelsestämpel än vad den egentligen har.  
 

4.2.2	  Framtiden 
Framtiden för framförallt landsbygden nämner några respondenter i enkätundersökningen, 
och menar att landsbygden inte är någon plats att bosätta sig på då den inte har någon framtid 
utan är på väg att dö ut. Men några få av respondenterna anser att det finns unga personer 
som är villiga att leva och bo på landsbygden, dock att det är svårt då det är brist på jobb. En 
respondent anser att det finns stora möjligheter i dessa områden och tror att landsbygden 
kommer bli en betydelsefull plats i framtiden.  
 
I enkätundersökningen fick respondenterna även reflektera över om och hur stad och 
landsbygd kan dra nytta av varandra. Flera respondenter anser att genom att landsbygdens 
resurser exporteras till staden så kan de två områdena dra nytta av varandra. Flera ser även 
potential i att landsbygden har bättre livsvillkor än staden vilket kan leda till att stadsbor vill 
flytta dit samt att stadsbor kan flytta till landsbygden och arbeta på distans. De alternativen 
som färre respondenter ser som möjligheter för de två områdena att dra nytta av varandra är 
att stadsbor kan flytta till landsbygden och finna inkomstmöjligheter samt att landsbygden 
kan vara en rekreationsplats för stadsbor. Ingen av respondenterna anser att stad och 
landsbygd inte kan dra nytta av varandra. Några respondenter kom med förslag på andra 
alternativ till där stad och landsbygd kan dra nytta av varandra, en respondent anser att staden 
egentligen inte är något utan landsbygden, förutom att den bildar en intellektuell smältdegel. 
En annan respondent anser att stad och landsbygd kan dra nytta av varandras kvalitéer och 
genom detta öka tillväxten i regionen. 
 

4.2.3	  Livstillfredsställelse	  
När det kommer till livstillfredställelse så anser flera respondenter att livstillfredsställelsen är 
bättre för boenden på landsbygden än för de som bor i städer. Anledningen till detta är enligt 
en respondent att de boende på landsbygden har lite extra allt och är därmed mer tillfreds än 
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en boende i staden, framförallt om landsbygdsområdet i fråga har relativt nära till en större 
stad. Även att det finns större möjlighet och mer frihet på landsbygden är en anledning, samt 
att det finns en mer avslappnad attityd och en närhet till naturen är med och ökar livskvalitén 
och hjälper till att leda bort från den vardagsstress som förknippas med städer. 
Respondenterna nämner bland annat att i det är mycket stress i staden och att pressen att 
prestera på olika plan i livet är starkare i städerna, ett exempel som en respondent tror ökar 
stressen i städerna är att det finns ett högre krav att utöva olika aktiviteter bara för att det 
finns tillgång till dem, samt att det är lättare att känna sig ensam där. Vissa menar att många 
ser på landsbygden som en kuliss som bara ska finnas och vara som den alltid har varit, en 
plats där utvecklingen inte ska gå framåt utan ska kunna besökas.  
 
Några av respondenterna anser att det är svårt att bedöma vad livstillfredsställelse egentligen 
handlar om, då det kan påverkas av individers behov. En av respondenterna ser 
livstillfredsställelse som något personligt som är mer relaterat till olika mänskliga relationer 
än till den geografiska belägenheten, medan en annan ser det som något subjektivt som utgår 
från personliga önskemål och krav, samt utifrån vad personen i fråga har för prioriteringar. 
För vissa är staden bättre och för vissa är det landsbygden som gäller. Det som kan ses som 
en attraktiv livsmiljö är enligt flera av respondenterna i enkätundersökningen att det finns bra 
boende- och arbetsmöjligheter i området. En livsmiljö som kan generera en hög livskvalité är 
även det något som betyder mycket för respondenterna. Det är även viktigt att 
boendeområdena har en trivsam miljö och möjligheter till fritidsaktiviteter, samt att det finns 
ett nära och socialt klimat. Att kunna ha et förtroende för andra människor i närheten är även 
det viktigt bland respondenterna, samt att ha en närhet till natur, att ha möjlighet till att 
integrera sitt liv med näringsfånget, att det finns en bra infrastruktur och kommunikationer 
till och från området, samt att kunna känna sig hemma. Det som inte alls är lika viktigt för att 
kunna skapa en attraktiv livsmiljö enligt respondenterna är att ha en närhet till arbete och 
studier, samt att det inte behöver finnas en trygghet i boendemiljön.  
 

4.2.4	  Utvecklingsmöjligheter	   
Att det finns goda utvecklingsmöjligheter på landsbygdsområdena i Värmland anser 
respondenterna i enkätundersökningen. En respondent lyfter fram att det finns en hög 
potential till utveckling men att det finns krav på både strukturella förändringar och ett 
mentalt paradigmskifte om det ska fungera. Några menar att det bara är vissa delar, områden 
och verksamheter på landsbygden som har goda utvecklingsmöjligheter, bland annat lyfts 
turism och kultur upp som verksamheter som har en stark utvecklingspotential. Dock menar 
en respondent att för att landsbygdsområdena ska kunna utvecklas och växa så måste 
invånarantalet öka. Något som har en stark utvecklingsmöjlighet på landsbygdsområden 
enligt respondenterna är företagsamheten, en respondent menar att det finns många fördelar 
med att driva företag på landsbygden, bland annat på grund av att det är låga lokal- och låga 
boendekostnader på dessa områden. Men en respondent menar att det gäller att arbeta med de 
resurser som finns, och en annan menar att företagandet på landsbygden borde arbeta efter 
ledorden ekologi, småskalighet och närproducerat för att nå en utvecklingspotential.  
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Saker som påverkar utvecklingsmöjligheterna negativt är enligt respondenterna att företag på 
landsbygden diskrimineras, har långa transporttider, stora resekostnader, svårt att köpa in vad 
som behövs till verksamheten samt dålig dataservice. Infrastruktur och kommunikation är en 
viktig del inom utvecklingen. Detta för att det påverkar utvecklingsmöjligheterna genom att 
det fortfarande är stora delar av landsbygden som saknar tillgång till bredband samt att 
kommunikationerna med buss och tåg är dåliga, därför tror flera att om det satsas på 
infrastrukturen, kommunikationer och fiber så finns det en stor potential till utveckling på 
dessa områden och genom det skapa större möjligheter för de som bor där. 
Utvecklingsmöjligheter är i grunden något som enligt några av respondenterna ligger i 
politikernas händer. En menar att landsbygdsområdenas framtida utvecklingsmöjligheter 
beror på hur framtidens politiker ser på landsbygdens behov av att utvecklas. Andra menar att 
det är bristen på den politisk vilja för att utveckla och hålla dessa områden levande som 
påverkar utvecklingsmöjligheterna, samt att politiker är för fixerade på storstäder och att det 
är få politiska satsningar för landsbygdsutvecklingen. Ännu ett område som påverkar 
landsbygdens utvecklingsmöjligheter är urbaniseringen och centraliseringen som skapas 
genom detta. Detta för att genom urbaniseringen så skapas en trend att koncentrera allt till 
storstäderna, vilket leder till en avflyttning från landsbygden. Anledningen till avflyttningen 
är att det är i städerna som det finns en bättre tillgång och större möjligheter till arbete, 
utbildning och service. 
 

4.2.5	  Hinder	  för	  utveckling	  
Bland de hinder som respondenterna kan se för landsbygdsutvecklingen idag så lyfts bland 
annat avfolkningen och centraliseringen som sker idag fram. En respondent menar de 
politiska beslut som tas om avreglering är något som slår hårdare mot landsbygden då dessa 
områden är små och inte har nog med underlag för en fungerande marknadsekonomi. Det 
finns även hinder som enligt respondenterna har skapats under år av en ovilja att utveckla 
landsbygden, och anledningen till den här oviljan anser en respondent kan kopplas till 
alliansregeringen samt att politiker bara utformar lagar och regler som är anpassade efter de 
urbana områdena i Sverige. Ännu ett hinder som lyfts fram i enkätundersökningen är att 
utvecklingen går i samma fotspår som tidigare och menar att det måste ske en radikal 
förändring för att kunna komma bort från detta. Flera av respondenterna ser även 
strandskyddet som ett hinder för utvecklingen då det begränsar möjligheten till attraktiva 
boendemiljöer och utvecklingen av olika verksamheter. Föreställningarna av landsbygden 
kan även det ses som ett hinder för utvecklingen på dessa områden, dessa föreställningar kan 
till exempel vara positiva, negativa eller konservativa.  
 
Bristen på jobb är ett annat hinder som respondenterna nämner, och en menar att för att 
utvecklingen ska gå framåt så krävs det fler statliga jobb i dessa områden. Ännu ett hinder 
som flera respondenter i enkätundersökningen lyfter fram är infrastrukturen och 
kommunikationen i länet, bland annat att detta oftast är outvecklat och fungerar dåligt på 
landsbygden. En respondent menar att mobiltelefon och bredband fungerar dåligt, det är dyrt 
att åka med kollektivtrafiken, det finns nästan inga cykelvägar samt att transportservicen är 
dålig. Kollektivtrafiken är inte heller ett effektivt sätt att resa enligt en respondent utan bilen 
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är oftast det enda alternativet för de som bor glest, även att det tar en lägre tid att resa till det 
vardagligt enkla då det är ett längre avstånd är ett hinder som en respondent nämner. Genom 
brister med infrastrukturen och den allmänna kommunikationen så försvarar det för de som 
väljer att bo och leva på landsbygden.  
 
Tillgången till service är även det något som kan hindra utvecklingen för landsbygden. Flera 
respondenter nämner bland annat att ett hinder är att servicen som finns läggs ner och 
centraliseras, vilket leder till att varken invånarna eller företagen har tillgång det vilket kan 
leda till att färre företag etablerar sig i området.  Det finns även dåliga möjligheter till lån och 
stöd när det väl sker en företagsetablering enligt en respondent, samt att bankerna inte är 
villiga att låna ut till både boende och företagare på landsbygden. Bilden av landsbygden kan 
också ses som ett hinder, och enligt en respondent så arbetar den bild som finns av 
landsbygden emot hur det i verkligheten är. Respondenterna menar även att så länge det finns 
falska föreställningar om att landsbygd och stad är motpoler samt att de inte är beroende av 
varandra så är det ett hinder, samt att landsbygden måste visas på ett positivt sätt i media.  
 

4.2.6	  Innovativ	  befolkning	  och	  sociala	  aspekter	  
Enligt enkätundersökningen anser respondenterna att det finns innovativa och engagerade 
människor på landsbygden idag, de anser även att sociala aspekter som närhet och förtroende 
för andra är viktiga inom utvecklingen. En respondent menar att det krävs att människor som 
väljer att leva på landsbygden är innovativa, detta för att de ska kunna skapa ett värdigt liv 
utan att behöva pendla flera mil till närmaste centralort för att kunna försörja sig. En annan 
menar att det är de innovativa och engagerade människorna på dessa områden som håller 
landsbygden levande och ger den en utvecklingspotential, framförallt då kraven för att skapa 
utveckling börjar ligga på befolkningen själva och hjälpen utifrån minskar. Men några av 
respondenterna menar att det inte finns tillräckligt av innovativa och engagerade människor 
och anser att det behövs flera, men de nekar inte att det ändå finns flera handlingskraftiga och 
innovativa på landsbygden än i städer.  
 
Att sociala aspekter är viktiga för utvecklingen anser några respondenter beror på att 
människor behöver varandra då ensam inte är stark. En menar att det i själva verket är genom 
det sociala på det privata planet som är med och formar idéer och påverkar saker som händer, 
och inte inom kommunernas och regionens försök att skapa mötesplatser och kreativa kluster. 
Några menar att utveckling skapas av människor därför är sammanhållning, nätverk och 
samarbete något som bör finnas på landsbygden för att utvecklingsmöjligheterna ska finnas. 
Enligt respondenterna så är förtroendet för andra människor större på landsbygden än i 
staden. En respondent menat att skillnaden mellan landsbygd och stad är att på landet hjälps 
alla åt och har en relation till sina grannar medan de i staden är mer opersonliga och alla 
sköter sitt eget. Flera andra anser att det är mer anonymt, isolerat och instängt boenden i 
staden samt ett sämre engagemang medan det på landsbygden finns en starkare närhet mellan 
befolkningen. Men vissa menar att det inte går att jämföra eller att det inte finns någon 
skillnad mellan de olika områdena, utan att det mer handlar om området i sig och att det alltså 
kan vara olika från by till by eller stadsdel till stadsdel.  
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5.	  Analys	  
I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag utifrån arbetets empiri och kopplar detta till det 
teoretiska ramverk som presenterats tidigare. 
 

5.1	  Att	  hoppa	  på	  tillväxttåget	  
Inom den regionala utvecklingen har det kommit till att handla mer och mer om att sträva 
efter en stark ekonomisk tillväxt för att kunna ses som en välutvecklad och stark region. 
Detta kan kopplas till den politiska agendan inom EU och det som Dunford (2005) lyfter 
fram från Sapir-rapporten, där det nämns att den ekonomiska tillväxten i EU måste utvecklas 
och arbetas med för att bli den högsta prioritering inom det politiska arbetet. I och med detta 
fokus på den ekonomiska tillväxten har det lett till att det inom den regionala utvecklingen 
har gått från att se tillväxten som en möjlighet till utveckling till att det nästan har blivit ett 
krav att hoppa på tillväxttåget som tuffar fram genom dagens Europa. Men många av de 
regioner som väljer att hoppa på tillväxttåget gör detta utan att stanna till och tänka efter på 
vad som kan komma att bli konsekvenserna som de måste bemöta. Som Cochrane (2011) 
lyfter fram så har det för vissa blivit allt viktigare att arbeta med att skapa en 
konkurrenskraftig region, detta för att kunna vara med och slåss i det konkurrensspel som 
uppkommit mellan regioner inom EU. Det rådande konkurrensspelet och kravet på att vara 
konkurrenskraftig kan ses som en konsekvens av nyregionalismen, då det genom 
nyregionalismen uppkomst har inneburit att regionerna har fått ett större ansvar och krav att 
själva arbeta med att försöka skapa en stark regional utveckling och tillväxt, vilket leder till 
att ses som en stark och välutvecklad region. Detta kan alltså vara grunden till att 
konkurrensen och konkurrensspelet mellan regionerna har skapats. Om en region mot 
förmodan väljer att inte delta konkurrensspelet eller om den misslyckas med att uppnå de 
krav som finns så riskerar den att ses som en misslyckad, underpresterande och outvecklad 
region, vilket kan leda till att den hamnar efter och inte alls har lika stor potential till 
utveckling och tillväxt som en konkurrenskraftig. Därför har det blivit extra viktigt för 
regioner att arbeta med att försöka uppnå en bra ekonomisk tillväxt. Nackdelen med den 
ekonomiska tillväxten är dock att den enbart fokuserar på ett lands BNP och har därför bara 
regioners ekonomiska utveckling och intressen i fokus när mätningar av länders 
välbefinnande genomförs.  Dock menar Hudson (2005) att för att vissa regioner ska ses som 
starka och konkurrenskraftiga så måste det finnas svagare regioner.  
 
Men vad är det egentligen som identifierar en konkurrenskraftig region? Och vem eller vad är 
det som har makten att avgöra om en region är konkurrenskraftig eller inte? Cochrane (2011) 
menar att för att den region ska ses som konkurrenskraftig så är kravet att det måste finnas ett 
entreprenörledarskap, en flexibel, utbildad och kreativ arbetskraft samt att de kan uppfylla 
kraven för att kunna ses som en kunskapsekonomi. Dessa områden liknar de som Grundel 
(2014) lyfter fram inom nyregionalismen, att det som anses vara huvudarenan inom den 
regionala utvecklingen är regioners kunskapsproduktion, lärande och innovationer. För att 
koppla detta till den regionala utvecklingen i Värmland så går det att se när respondenterna i 
enkätundersökningen fick välja vad som är viktiga delar för tillväxt- och utvecklingsarbetet i 
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länet som helhet så finns både att kommun och politiker engagerar sig inom företagandet och 
att utbildningsnivån höjs med som de viktigaste delarna. Vilket innebär att respondenterna 
lyfter fram några av de områden som Cochrane (2011) listar upp som en konkurrenskraftigt 
samt huvudarenan inom nyregionalismen, bland annat företagande och utbildning. Dock är 
det inte samma områden är som är lika viktigt på den kommunala nivån, då respondenterna 
lyfter fram områden som kan kopplas till mer lokala och personliga, så som utbyggnad av 
fibernät, infrastruktur och kollektivtrafik och kommunal service som viktiga delar för 
tillväxt- och utvecklingsarbetet. Att Värmland arbetar för att bli en konkurrenskraftig region 
finns det indikationer till i enkätundersökningen, då flera av respondenternas svar handlar om 
att det är Karlstadsregionen som har mest fokus på sig när det handlar utvecklingen, då det är 
där som arbete, utbildning och utvecklingsmöjligheter. Samt att flera efterfrågar att det måste 
arbetas mer med att få hela Värmland att leva. Men om Värmland kan ses som en 
konkurrenskraftig region är något som kan diskuteras, för samtidigt som det finns grund till 
att skapa konkurrenskraft och tillväxt genom Karlstadsregionen, där det finns arbets- och 
utbildningsmöjligheter, utveckling och service, så börjar stora delar av regionen att avfolkas 
på grund av urbaniseringen och centraliseringen av service och företag. Denna centralisering, 
urbanisering och avflyttning är något som många respondenter i enkätundersökningen lyfter 
fram som problem och hinder för Värmlands och hemkommunens framtida utveckling.  
 

 

5.2	  Regional	  utveckling	  och	  inkluderande	  tillväxt	  
Att identifiera begreppen region och regional utveckling är svårt då det finns så många olika 
betydelser och förklaringar, men det som de flesta är överens om är att regioner och den 
regionala utvecklingen är sociala konstruktioner. Men det går inte att undgå att under vem 
eller vad det egentligen är som har makten att definiera vad regional är och står för, samt vad 
som ska ingå eller inte? Och vad kan inkluderas och räknas som regional utveckling? Att det 
finns en geografiskt differentierad regional utveckling är något som Pike et al. (2007) 
nämner, vilket innebär en utveckling där allas behov och krav inte lyfts fram i 
utvecklingsarbetet och därför resultera i att vissa delar av befolkningen inte alls vinner på 
den. En lösning på detta kan vara att ge medborgarna en chans till att delta i 
utvecklingsarbetet, alltså att skapa ett regionalt medborgarskap där befolkningen har chansen 
att känna sig som fullborda medborgare som har makten att vara med och påverka det lokala 
och regionala utvecklingsarbetet. Genom att arbeta med detta kan regionerna komma ifrån ett 
skiktat medborgarskap samt den ojämna utvecklingen som kan finnas inom flera regioner 
idag. Respondenterna i enkätundersökningen ser positivt på medborgarinflytandet i sina 
hemkommuner i Värmland, men samtidigt är det några av dem som anser att inom politiken 
så fattas besluten av politiker som inte alls har en förankring till området som beslutet berör, 
samt att det finns politiker som sitter i en kommuns fullmäktige men bor i en annan kommun. 
Men eftersom den svenska politiken påverkas av EU så arbetas det antagligen mycket med att 
försöka uppnå en starkare tillväxt, vilket kan leda till att medborgarinflytandet är något som 
hamnar i skymundan. Detta kan kopplas till det Perrons (2012) nämner om att det är de 
ekonomiska frågorna som dominerar EUs politiska agenda, vilket innebär att de sociala 
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frågor, som kan kopplas till medborgarnas välbefinnande, inte alls är lika prioriterade. Vilket 
även Hudson (2005) också lyfter fram, och menar då att det är de ekonomiska frågorna som 
dominerar inom den regionala utvecklingen. Det är därför viktigt att se till konsekvenserna av 
den nyregionalism som styr politiken och utvecklingen idag och skapa en förståelse för att 
det inte enbart bör gynna vissa delar av befolkningen, utan att hela befolkningens åsikter och 
behov lyfts fram.  
 
Genom att det har blivit ett starkare fokus på tillväxten och konkurrenskraften för politiker 
och storbolag inom regionerna så går det även att se att städerna och stadsregionerna ses som 
tillväxtmotorer tack vare att det är där som utvecklingsmöjligheterna finns, och det är dessa 
områden som ses som mer utvecklade och konkurrenskraftiga. Att det finns behov av att ge 
städer en starkare roll och ett större ansvar inom den regionala utvecklingen är något som 
Cochrane (2011) anser, och att det är just stadsregioner som ligger främst i ledet inom 
konkurrensspelet inom EU. Det kan även vara så det genom nyregionalismen skapats en ny 
typ av rangordning bland invånarna, en rangordning där de som ses som starka medborgare är 
stadsbor medan de svagare är landsbygdsbor. Anledningen till detta kan vara den status som 
respondenterna nämner i enkätundersökningen, alltså att det ger en högre status genom att bo 
i staden jämfört med landsbygden vilket kan leda till att stadsborna anser sig ha mer makt än 
vad landsbygdsborna har. En annan anledning kan vara att staden är vad som är förknippat 
med tillväxt och utveckling medan landsbygden ses som ett lidande, traditionellt och eftersatt 
område, och att det genom detta skapas ett större förtroende för de som bor i de mer 
välutvecklade områdena. Kritik mot att utvecklingen fokuserar på storstäderna kan ses i 
enkätundersökningen. Där flera av respondenterna anser att all utveckling hamnar i Karlstad 
då detta anses vara tillväxtmotorn i Värmland. Norell (2012) lyfter fram värmlänningarnas 
förtroende för Karlstad som tillväxtmotor, och det största förtroendet finns bland invånarna i 
staden eller kranskommunerna medan det är svagare bland de övriga delarna av länet. Detta 
kan kopplas till att stora delar av Värmland till stor del består av mindre tätorter och 
landsbygdsområden, vilket kan vara med och påverka en geografiskt differentierad 
utveckling och resultera i att områdena utanför staden inte är första prioritet inom 
utvecklingen. Att det finns en geografiskt differentierad utveckling i Värmland är något som 
enkätundersökningen kan ge indikationer till, det ges kritik till att kommunerna enbart 
fokuserar på vissa orter och efterfrågar därför att utvecklingskrafterna bör spridas ut för att 
kunna skapa en levande kommun. Även att det i Värmland som helhet saknas en förståelse 
bland politikerna i Karlstad för att det finns något utanför den större staden och att det finns 
utvecklingspotential inom andra geografiska områden i länet. I enkätundersökningen eller 
SOM-undersökningen så går det inte att se hur den ojämna utvecklingen påverkat 
fattigdomen i länet, dock går det att se att det finns mycket som måste till för att kunna skapa 
en jämn utveckling överlag. Många respondenter lyfter fram att det är svårt att bo och leva i 
vissa områden, framförallt landsbygdsområdena, i länet då infrastrukturen och 
kommunikationen inte är välutvecklade eller fungerar bra, samt att i och med att det finns 
större chans till arbete, utbildning och service i stadsområdena så har avflyttningen från de 
mindre orterna ökat vilket leder till att utvecklingspotentialen ses som låg för dessa områden 
och därför inte satsas på inom den regionala utvecklingen. 
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När det diskuteras om tillväxt inom regionalpolitiken så handlar det om en ekonomisk tillväxt 
och utgår oftast utifrån storstäderna, då det är där som tillväxten finns. Så för att kunna ge 
hela regioner en chans till utveckling och överlevnad så behövs det alternativa metoder. 
Turok (2011) uppmärksammar detta och lyfter fram att det borde finnas en inkluderande 
tillväxt. En inkluderande tillväxt som både handlar om att arbeta för att uppnå en bra 
ekonomisk tillväxt samtidigt som regionerna försöker skapa ett välbefinnande och en jämn 
utveckling. En anledning till att det behövs alternativa metoder kan vara konsekvenserna som 
uppstått i och med nyregionalismen, detta för att i och med nyregionalismen så har det 
uppkommit en konkurrens mellan regioner och kravet att ses som en stark och utvecklad 
region ökar vilket leder till att de flesta regionerna arbetar för att ses som konkurrenskraftiga 
och därför ”glömmer bort” de områdena som anses ha en svagare utvecklingspotential. Det 
arbete som regioner lägger ner på att försöka uppnå den ekonomiska tillväxten kan alltså vara 
en stark grund till ökningen av de sociala ojämlikheterna som Perrons (2012) lyfter fram, 
samt den geografiskt differentierade utvecklingen som enligt Pike et al. (2007) finns i många 
regioner idag. Anledningen till detta kan vara att resurser inom utvecklingen läggs på 
tillväxten och därför hamnar utvecklingens fokus på de områden som anses vara 
tillväxtmotorer vilket kan leda till att övriga delar av regionen hamnar i skymundan. Men 
även om en inkluderande tillväxt kan vara en lösning till en jämnare utveckling så finns det 
även nackdelar med en sådan metod. Kritik som kan uppkomma mot det inkluderande 
tillväxtbegreppet som Turok (2011) lyfter fram är att även om det handlar om att inkludera 
alla, och skapa en välbefinnande och jämn utveckling så handlar det i grund och botten om 
tillväxt, alltså att det fortfarande är ett fokus på de ekonomiska faktorerna. På så sätt kan det 
ses som att problemet med tillväxtbegreppet, att det är snävt och inte inkluderar sociala och 
kulturella faktorer, fortfarande finnas och handlar i grunden om att skapa en ekonomisk 
utveckling och tillväxt, alltså att problemet egentligen bara blivit förflyttat eller undvikt. 
Dock kan det ses som något positivt att en diskussion om problemet och konsekvenserna har 
lyfts fram och att genom detta börja komma på ett alternativt sätt att föra en regional 
utveckling där verkligen alla är inkluderade.  
 
Men för att kunna prata om en inkluderande tillväxt inom den regionala kontexten så måste 
det finnas ett fokus och tänka på regionen som helhet och inte enbart fokuseras på de urbana 
områdena som ses som tillväxtmotorn. Detta kan göras genom att lyfta fram omätbara 
faktorer, som livskvalité och välbefinnande bland befolkningen, då det är dessa som kan ge 
en bild av hur befolkningen egentligen mår, men även att det i slutändan handlar om att 
känna en gemenskap och en platskänsla. Detta är något som Sen lyfter fram med sin 
capability approach, och menar att det är viktigt att diskutera och värna om det som är av 
värde för individen. Men att lyfta fram detta är svårt för mycket av det som är av värde för 
individen krockar med vad tillväxt och utvecklingen står för inom dagens nyregionalism. Då 
varken livskvalité eller välbefinnande är något som skapar en ekonomisk tillväxt. För att 
koppla detta mer till ett kulturgeografiskt perspektiv så kan jag tänka mig att den 
inkluderande regionala tillväxten handlar mer om individers upplevelse i tid och rum. Detta 
för att det enligt både Sens Capability approach och Perrons (2012) RDI är viktigt att lyfta 
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fram faktorer som livskvalitet och andra variabler som är handlar mer om individers 
välmående. Detta kan ses rummet, och i detta rum handlar det om, som strategierna lyfter 
fram, att både kombinera materiella ting samt individers upplevelser i vardagen. Vilket kan 
hjälpa individen att skapa en platsidentitet, ett socialt kapital eller nätverk. Inom rummen kan 
det även skapas en känsla av trygghet över att inte behöva känna sig exkluderad, då den 
regionala utvecklingen enligt Perrons (2012) HDI ska ses till olika identitetsgrupper i 
samhället, vilket kan vara en risk genom den geografiskt differentierade utvecklingen som 
Pike et al. (2007) nämner. Både Sens och Perrons (2012) strategier lyfter fram betydelsen av 
individers funktioner och förmågor, och det går att se att det är funktionerna som är med och 
uppnår de förmågor och visioner som individen har, vilket hjälper till att realisera det som vi 
människor ser av värde och är värdefullt. Genom detta kan det även skapas en möjlighet till 
att individen själv har makten över viktiga beslut, deltagande, självstyrning och ens frihet och 
på så sätt uppnå ett välbefinnande och en livskvalité. Att inom politiken lyckas arbeta med en 
inkluderande tillväxt kan innebära att de funktioner och förmågor som Sens strategi bygger 
på och som individer ser som värdefullt måste realiseras och kan då hjälpa till att skapa en 
trygghet och en jämn utveckling i hela regionen. Men den geografiskt differentierade 
utvecklingen kan även resultera i att livskvalitén och välbefinnandet för stora delar av 
befolkningen blir sämre, och då främst för människor på landsbygdsområden då företag och 
service på dessa områden avvecklas i större grad. Dock anser flera respondenter i 
undersökningen att de som bor på landsbygden har en bättre livstillfredsställelse än boende i 
staden, detta för att landsbygden står för frihet, avslappnade attityder och närhet till naturen 
medan staden förknippas med stress och dålig miljö. I enkätundersökningen lyfter 
respondenterna fram fibernät, infrastruktur och kollektivtrafik, kommunal service och 
samarbeten mellan företag som viktiga områden för tillväxt och utveckling inom kommunen 
så handlar det till största del om faktorer som. Att det inte är några mjuka värden som listas 
upp kan bero på att det var dessa som var med som förslag i undersökningen och att det kan 
ha blivit annorlunda svar om respondenterna själva hade fått skriva vad de anser som viktiga 
faktorer och områden för tillväxt och utveckling eller om vissa förslag hade handlat mer om 
mjuka värden. Men inom SOM-undersökningen finns fritidsmiljö med som en viktig 
verksamhet för Värmlands utveckling, vilken kan kopplas till det goda livet med livskvalité 
och välbefinnande. Med the capability approach så lyfts det goda livet fram, och att värdet 
inte är påtvingat utan att det handlar om det som individerna anser som värdefullt. Detta är 
något som både kan ses positivt och negativt, då det skapas en vanmakt genom att i och med 
den regional politik som styrs via nyregionalismen så har inte alla möjligheten till att 
åstadkomma det som de värderar, så som det goda livet, tryggheten, och känslan av att vara 
tillfreds, samt att ha makten över sitt egna liv. I Värmland går det dock att se att 
respondenterna i enkätundersökningen har en positiv upplevelse av den boendemiljön som de 
har, samt att de i SOM-undersökningen har en större tillit till deras boendeområde än för 
människor i allmänhet.  
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5.3	  Är	  inkluderande	  tillväxt	  lösningen?	  
Att både Sens capability approach och Perrons alternativa RDI är strategier som är bra att 
inkludera inom utvecklingsarbetet är något som är tydligt och kan behövas för att kunna 
arbeta för en geografiskt jämnare utveckling i regionerna. Att lyfta fram andra faktorer än 
ekonomiska, så som människors välbefinnande, utbildning, livskvalité och hälsa är något som 
flera efterfrågar, samt att det är viktigt att se att det finns geografiska skillnader inom dessa 
områden inom regioner. Att behovet av detta finns kan ses kopplas till hur respondenterna i 
enkätundersökningen ser på utvecklingen i Värmland och att det då är flera respondenter som 
anser att arbetsmöjligheterna och utbildningsnivån i vissa delar av länet är låg, samt att det i 
och med centraliseringen av kommunal service har blivit en sämre tillgång till sjukvård, 
vilket kan vara en konsekvens av en geografiskt differentierad utveckling. Men är det 
alternativa RDI, the capability approach och inkluderande tillväxt metoder och strategier som 
verkligen hjälper? Det som kan ses som kritik mot dessa är att det alla i grund och botten 
handlar om att arbeta fram ett alternativt tillväxtbegrepp, alltså att även om det handlar om att 
kunna inkludera alla delar av befolkningen så finns det ändå ett fokus kvar i att arbeta för att 
gynna den ekonomiska tillväxten och så så sätt kan kopplas till befolkningens inkomster och 
landets BNP. 
 
Detta leder till att ifrågasätta om det verkligen kan kallas en inkluderande tillväxt? Är alla 
verkligen inkluderade i det eller är många som faller mellan raderna och inte alls ses som 
delaktiga i utvecklingen? Att inkludera andra faktorer förutom ekonomiska är något som the 
capability approach, det alternativa RDI och inkluderande tillväxtbegreppet är överens om, 
dock så handlar både RDI och inkluderande tillväxtbegreppet om att kombinera de 
ekonomiska med de sociala, vilket påvisar att det är svårt att komma bort från det starka 
fokus som ligger på ekonomisk tillväxt. En annan kritik som kan uppkomma mot RDI är 
genom den så lyfts flera olika faktorer som kan inkluderas i uträkningen av människor 
välbefinnande fram och att dessa kan kombineras olika. Ett problem med detta kan vara att en 
region väljer att lyfta fram faktorer som ser bra ut i stora delar av området, vilket kan leda till 
att det ger en falsk bild om hur det egentligen är. Vilket kan skapa ett ifrågasättande om det 
verkligen handlar om en inkluderande tillväxt eller om det egentligen ska ses som ett 
alternativ till den ekonomiska tillväxten och på så sätt vara med och uppmärksamma den 
ojämna fördelningen av regionala utvecklingen. 
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6.	  Slutsatser	  och	  avslutande	  diskussion	  	  
I detta avsnitt avrundar jag uppsatsen med att besvara mina frågeställningar samt ge en avslutande 
diskussion med förslag på framtida studier. 
 

6.1	   Hur	   kan	   en	   inkluderande	   tillväxt	   arbetas	   in	   i	   den	   regionala	   kontexten	   och	  
användas	  inom	  Värmlands	  regionala	  utvecklingsarbete?	  
I den teori som jag samlat går det att se att det finns ett behov av att försöka bredda 
tillväxtbegreppet och göra det mer inkluderande för att undvika en geografiskt differentierad 
utveckling i en region. Detta kan göras genom att försöka arbeta för befolkningens 
välbefinnande, vilket innebär att för att kunna mäta detta så är det viktigt att under dessa 
mätningar och utvärderingar inte bara utgå från de ekonomiska värdena i regionen, så som 
inkomst och BNP, utan även inkludera andra faktorer som kunskap, ojämlikhet, hälsa, 
trygghet, levnadsstandard, produktivitet, socialt liv, identitet, självrespekt delaktighet och 
medborgarinflytande, samt att se till olika identitetsgrupper så som kön, könsöverskridande, 
etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och religion.  
 
Hur den inkluderande tillväxten kan användas inom Värmlands regionala utvecklingsarbete 
innebär i första han att försöka se till hela regionen och inte bara fokusera på länets storstad 
Karlstad. Inom den regionala utvecklingen måste det även arbetas med att förbättra 
välbefinnandet för befolkningen i hela länet, bland annat genom att möta de behov som finns, 
så som att utveckla en bra infrastruktur, skapa en större tillgång till arbete och utbildning, 
stoppa centraliseringen av kommunal service samt att alla bör ha en trygg boende miljö. Det 
handlar alltså om att för att alla ska ha en chans att uppnå ett välbefinnande och skapa en 
geografiskt jämn utveckling i Värmland se förbi de ekonomiska värdena och fokusera mer på 
sociala faktorer. 
 
Men det är viktigt att även förstå att genom en inkluderande tillväxt så innebär det inte att 
utvecklingen helt kommer bort från de ekonomiska värdena, utan att det borde ses som ett 
hjälpande verktyg. Detta för att det i grund och botten handlar om att arbeta efter att sträva 
efter en stark ekonomisk tillväxt, därför kan det ifrågasättas om det verkligen kan kallas 
inkluderande tillväxt då inte alla områden i en region kan bidra till tillväxtutvecklingen. 
Därför bör det inkluderande tillväxtbegreppet inte ses som en lösning utan mer som ett 
alternativ till den ekonomiska tillväxten, där en större del av regionen och befolkningen blir 
inkluderade.  
	  
	  

6.2	  Vilka	  är	  de	  tänkbara	  effekterna	  av	  en	  inkluderande	  tillväxtstrategi	  i	  Värmland?	  
De effekter som kan uppkomma genom att använda sig av en inkluderande tillväxtstrategi 
inom det regionala utvecklingsarbetet i Värmland är bland annat att genom detta så kan det 
kan vara med och skapa en mer geografiskt jämn utveckling, vilket innebär att det inte bara är 
Karlstadsregionen som hamnar i fokus utan övriga delar av länets utvecklingspotential lyfts 
fram och kan i sig leda till att alla delar av Värmland har en chans till utveckling. Detta kan i 
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sin tur leda till att avflyttningen från landsbygdsområdena och de mindre tätorterna kan 
minskas, och att de sociala klyftorna som finns i regionen minskas samt att både den positiva 
och negativa bild som finns av staden och landsbygden blir förändrad. Genom en 
inkluderande tillväxtstrategi kan det även hjälpa befolkningen i hela Värmland att uppnå ett 
bättre välbefinnande, samt skapa en trygghet bland befolkningen som bor i de mindre 
utvecklade områdena.  
 
Men att arbeta in en inkluderande tillväxt ger inte bara fördelar. Nackdelen med det är att 
Värmland får en svagare konkurrenskraft i jämförelse med andra regioner i Sverige och EU, 
vilket kan leda till regionen ses som misslyckad och outvecklad då de inte har fullt fokus på 
att arbeta efter en stark tillväxtutveckling. En annan nackdel är att även om det handlar om en 
inkluderande tillväxt så kan det resultera i att någon del av länet eller befolkningen hamnar i 
skymundan då de väljer att fokusera på faktorer som inte alls hjälper just dessa. 
	  
	  

6.3	  Avslutande	  diskussion	  
I börjar av arbetet med uppsatsen hade jag en uppfattning om att den regionala utvecklingen i 
Värmland var geografiskt differentierad och att många områden, och då framförallt de 
områden som ses som landsbygd, i länet hamnar i skymundan inom utvecklingsarbetet. Detta 
för att just dessa områden inte alls är förknippade med en stark utvecklingspotential utan det 
är Karlstad som har utvecklingsmöjligheterna och ses som tillväxtmotorn i regionen. Både 
utifrån min teorigenomgång och i min empiri har jag kunnat bekräfta detta då teorin lyfter 
fram att den rådande konkurrensen mellan regioner i EU har gett storstäderna en större roll 
inom utvecklingen vilket kan leda till en geografiskt differentierad utveckling, samt att 
respondenterna i min empiri lyfter fram att det är för stort fokus på Karlstad inom 
utvecklingen i Värmland.  
 
Utifrån min studie har jag dragit slutsatsen att det finns ett behov av att bredda 
tillväxtbegreppet, och då utöver de ekonomiska även inkludera sociala faktorer. Anledningen 
till detta är att för att kunna skapa en inkluderande tillväxt som sen kan användas inom det 
regionala utvecklingsarbetet och hjälpa till att skapa en geografiskt jämn utveckling. I min 
studie har jag även kommit fram till att ett breddat tillväxtbegrepp är något som behövs inom 
det regionala utvecklingsarbetet i Värmland, detta för att kunna skapa en geografiskt  och 
socialt jämn utveckling samt ett bättre välbefinnande och större möjligheter för hela 
befolkningen i regionen. De effekter som kan uppkomma om en inkluderande tillväxtstrategi 
arbetas in i den regionala utvecklingen är framförallt att hela regionens utvecklingspotential 
lyfts fram, och att även landsbygdsområdena ges en chans till att överleva. En inkluderande 
tillväxt kanske inte är lösningen på den ojämna utvecklingen, då den i grund och botten har 
ett fokus på den ekonomiska tillväxten, men den kan hjälpa till att uppmärksamma att det 
behövs ett annorlunda perspektiv på utveckling för att hela regionen ska kunna leva och 
uppnå välbefinnande. 
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Det som är viktigt att poängtera är att denna studie bara är en indikation på hur det kan vara 
eller hur det kan bli då mitt empiriska material är väldigt tunt och kan därför inte ge några 
konkreta slutsatser på hur den inkluderande tillväxten kan arbetas in i den regionala 
utvecklingen i Värmland. Därför skulle det vara intressant att i framtida studier lyfta denna 
fråga högre, och ge mer konkreta förslag och kanske till och med utveckla en egen modell 
eller strategi på hur den inkluderande tillväxten kan arbetas in i utvecklingsarbetet. Samt 
undersöka på ett större plan vilka effekter, både positiva och negativa, som kan uppkomma 
om detta sker.	   	  
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