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1 Inledning 

Den svenska samhällsorganisationsstrukturen har en unik uppbyggnad i sig. Här 

finns en paradox där en stark statsmakt agerar med stora befogenheter inom varje 

verksamhetsområde och ett kommunalt självstyre som agerar över vidsträckta an-

svarsområden. Detta bottnar främst i Sveriges policy om ”närdemokrati” och ”en-

hetsbygge” vilket innebär att besluten tas på lokal nivå, då förutsättningarna är 

olika från region till region, med direktiv uppifrån.
1
 Men inträdet i EU och den allt 

mer utbredda globaliseringen har förändrat spelreglerna vilket medfört större på-

tryckningar på att svenska regionerna måste kunna mäta sig både nationellt och 

internationellt. Befolkningen har blivit mer mobil och allt fler lokala arbetsmark-

nader tenderar att växa ihop med närliggande områden. Handelshindren har suc-

cessivt minskat, vilket medfört att kapital, varor och information enklare kan för-

flyttas mellan gränser. Ökade skillnader mellan regioner har blivit alltmer påtag-

liga genom åren.
2
 Det innebär att kraven på kommuner och län ökar, då deras 

uppgift är att planera de samhälleliga insatserna så att regionen når en optimal 

dragningskraft för människor och företag.
3
 

Detta har lett till att det i början av 2000-talet framfördes en rapport från ansvars-

kommittén där man anser att en regionomvandling är ett nödvändigt steg. Då en 

bättre och tydligare uppgiftsfördelning mellan institutioner behövs, för att bl.a. ef-

fektivisera den regionala tillväxten mot framtida utmaningar som Sveriges region-

er står inför. Då förutsättningarna skiljer sig mellan regionerna, medför det att alla 

har olika prioriteringar för att uppnå tillväxt. Det innebär att regionerna själva bör 

hantera problemet. Kommittén ”varnar” för att det finns stora brister i den svenska 

samhällsorganisationsstrukturen, varav institutioner tenderar att överlappa varand-

ras ansvarsområden, vilket är ett resultat av en alltför fragmenterad samhällsmo-

dell.
4
 Därför föreslår ansvarskommittén bl.a. att landstingen skall ersättas av reg-

ionkommuner där direktval sker, vars uppdrag blir att ansvara för den regionala 

tillväxten, utvecklingspolititiken, hälso– och sjukvård.
5
rots brister och den stän-

diga förändringen som sker i världen så har den svenska samhällsorganisationen 

medfört att skillnaderna i levnadsstandarden förblir minimala sett ur ett EU-

perspektiv.
6
 Vissa anser att regionomvandlingen kommer resultera i ett mer seg-

regat Sverige där vissa regioner växer sig starka, konkurrenskraftiga och genererar 

tillväxt, medan andra riskerar bli utan, då bristen på starka tillväxtmotorer såsom 

universitet och innovationskapaciteter lyser med sin frånvaro, vilket t.ex. många 

                                                                                                                                                         

 
1
 SOU 2007:10 s. 379; http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/demokrati/darfor_ar_sjalvstyrelse_bra 

2
Näringsdepartementet2007 s. 4 

3
 SOU 2007:13 s. 10,187-188 

4
 Ibid, s. 10-11, 198-199 

5
 SOU 2007:10 s. 18-20, 190 

6
 SOU 2007:13 s. 189-190 
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perifera och små kommuner drabbas av.
7
 Det kan oftast ses som ett elitprojekt 

som folk räds då man befarar att staten kommer sluta ge stöd åt de svagare reg-

ionerna. Den svenska konkurrenskraften och affärsklimatet bedöms också hålla 

hög standard sett till övriga världen, vilket borde få regionomvandlingen att anses 

som en onödigt och ytterst kostsam process.
8
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur en regionomvandling skulle kunna främja 

tillväxten i kommuner och Län. Jag ämnar visa effekterna av att låta regionerna få 

agera samordningsansvarige för regionens tillväxt. Min hypotes är att en 

regionomvandling är nödvändig för att effektivisera regionernas tillväxt eftersom 

alltför många instanser är inblandade rörande regionens tillväxtstrategier. Men 

också för att hantera den kunskapsinriktade ekonomin vi går mot. Utifrån detta 

har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vilka funktioner kan en regionomvandling fylla i arbetet för en starkare 

regional näringslivsutveckling  

 

 

 Beroende på regionens karaktär, hur påverkar de funktioner som en 

regionomvandling bidrar med, den regionala näringslivsutvecklingen? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag kommer att begränsa min undersökning till att fokusera på 

regionomvandlingens påverkan av den regionala tillväxten och 

näringslivsutvecklingen som är en del av regionutvecklingen. Avgränsningen 

innebär att min analys mestadels kommer fokusera på begränsningar av regional 

tillväxt. Den innefattar således inte någon utförligare granskning av hur en 

regionalomvandling påverkar hela den regionala utvecklingen då arbetet riskerar 

bli alltför utbrett. Jag kommer enbart beskriva och diskutera helheten av den 

regionala utvecklingen i syfte att bättre förstå och förklara processen av regional 

näringslivsutveckling och tillväxt. 

 

Då uppsatsen är kulturgeografisk med inriktning inom ekonomi är således de 

andra problemområdena som ansvarskommittén belyst, hälso- och sjukvård och 
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staten och den kommunala sektorn, helt uteslutna, eftersom de inte är relevanta för 

uppsatsämnet.  

 

1.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag presentera tidigare forskning som berör mitt uppsat-

sämne. 

 

Då min fokus ligger på ett projekt som är under pågående process så är det svårt 

att hitta snarlik forskning, vilket gör mitt uppsatsämne någorlunda unik. Dock så 

finns det en del forskning som haft en relaterad utgångspunkt med fokus på reg-

ionala innovationssystem och utvecklingsfunktioner. Varav tre grupper och deras 

arbete som jag anser bör framföras. Deras tidigare forskning har jag använt mig 

av, både som inspiration och vägledning för mitt uppsatsämne men också som en 

värdefull informationskälla. 

 

Den första gruppen vars arbete uppkommer mest frekvent av de tre i denna studie 

har använt en av försöksverksamheterna region Skåne och dess kluster som fall-

studie i deras forskning. Gruppen som ligger bakom forskning har alla anknytning 

till Lunds universitet. Martin Henning och Jerker Moodysson är båda verksamma 

på institutionen för Kulturgeografi och ekonomiskt geografi. Magnus Nilsson är i 

sin tur aktiv på ekonomi högskolan. Forskningen som gruppen har bedrivit och 

som berör mitt uppsatsämne, handlar om en kartläggning av olika kluster som 

finns region Skåne, med fokus på dess utvecklingsmöjligheter. Forskningen har 

resulterat i två utgåvor ”Skånska kluster och profilområden – en kritisk gransk-

ning (2002)” och ”Innovation och regional omvandling - Från skånska kluster till 

nya kombinationer (2010)”. Den senare utgåvan är också den som jag har använt 

mig mest av.  

 

Den andra gruppen har åt Europa kommissionens vägnar bedrivit forskning om 

hur regionerna ska bli konkurrenskraftigare. Detta har resulterat i en omfattande 

rapport ”Constructing regional advantage – principles – perspectivepolicies 

(2006)”, vilket jag använt mig av. Rapporten behandlar olika funktioner som har 

en direkt eller indirekt påverkan på regionen t.ex. innovationskapacitet, forskning 

och regionala innovationssystem, vilket också berörs i mitt arbete. Gruppen består 

av 11 oberoende experter, varav Phil Cooke som är professor inom regional eko-

nomiskt utveckling är den mest framträdande.
9
 Även två svenska forskare har va-

rit med och deltagit i forskningen varav en är Björn Asheim som är verksam på 

Lunds universitet där han bl.a. sitter i CIRCLE (Center för Innovation, forskning 

och kompetens i den lärande ekonomin).
10
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http://www.cardiff.ac.uk/cplan/contactsandpeople/stafflist/c-f/professor-philip-cooke.html 
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Den sista gruppen har lik forskningsgrupp nummer två haft regionen och diverse 

strategier för skapa väl fungerande innovationssystem, som fallstudie. Gruppen 

består av två forskare, Mikel Landabaso och Benedicte Mouton. Båda är inriktade 

på regional ekonomiskt utveckling. Studien som de genomfört belyser olika po-

licy strategier och instrument för att skapa innovativa regioner. Forskare lyfter 

fram bl.a. universitet som en viktig faktor för att få ett funktionellt RIS.  Studien 

resulterade i två utgivna rapport “Towards a different regional innovation policy - 

eight years of European experience through the European Regional Development 

Fund innovative actions” och ”Towards a different regional innovation policy - 

eight years of European through innovative action” 

1.4 Respondenterna 

I det här kapitlet så redogörs för respondenterna som lät sig bli intervjuade 

1.4.1 Christian Lindell näringsliv Skåne, Malmö Stad 

Christian Lindell är stationerad på näringsliv enheten Skåne där han jobbar som 

utredare analytiker vilket han gjort sedan 1998.  Enheten arbetar med näringslivs-

frågor inom region Skåne.
11

 Christian har utbildat som samhällsplanerare på för-

valtningslinjen i Lund och Malmö.  

1.4.2 Göran Carlsson, region Dalarna, Falun 

Göran Carlsson arbetar idag på region Dalarna som regionchef. Han har varit 

verksam där sedan 2004 (verksamheten bildades 2004), och var då biträdande 

chef, men blev regionchef för 3-4 år sedan. Göran gick förvaltningslinjen i Lund. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Nedan framgår en förklaring av begrepp som uppkommer frekvent i uppsatsen. 

Begrepp som jag anser att man som läsare bör ha kunskap om för få en full 

förståelse av min uppsats. 
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 http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Naringsliv-Skane-samlingsnod/Naringsliv-
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1.5.1 Regionala Innovation system 

Begreppet regionala innovationssystem (RIS) i denna uppsats kan enklast förkla-

rats utifrån Henning et al. (2010) verk Innovation och regional omvandling där 

man beskriver begreppet som ett system med diverse olika fristående aktörer, nät-

verk och institutioner (näringsliv, universitet och forskning - och innovationsverk-

samhet) som är ömsesidigt beroende av varandra inom ett avgränsat område.
12

 

Dessa aktörer som är verksamma inom innovationssystemet brukar delas upp i tre 

delgrupper. Den första är produktionsstrukturen som innehåller både producerade 

– och icke producerade företag. Andra gruppen utgörs av akademi, forskningsin-

stitut samt utbildningsorganisationer av diverse slag, som tillsammans utgör kun-

skapsstrukturen. Tredje gruppen är den stödjande strukturen, och består av olika 

slags organisationer som mestadels är offentligt finansierade vars uppgift är att 

stödja näringslivet. Detta är också den grupp som har mest relevans till uppsats-

ämnet då politiken har både ett direkt och indirekt inflytande på regionen. Till-

sammans bildar dessa aktörer ett flertal olika nätverk, där både samarbete och 

konkurrens sker, vilket leder till upprätthållande och skapande av en innovations-

stödjande struktur inom regionen.
13

 

1.5.2 Innovationer 

Innovation är ett central begrepp inom den vetenskapliga litteraturen som i denna 

uppsats åsyftar nya lösningar eller nyuppkomna produkter som blivit accepterade 

på marknaden eller får ett kommersiellt värde d.v.s. en ekonomisk betydelse. Det 

kan vara såväl tekniska som organisatoriska och kan ske var som helst i kedjan. 

De behöver heller inte upptäckas direkt, utan det tekniska eller organiska genom-

brottet kan ha skett långt innan man upptäcker att det är en innovation.  Detta är 

också vad som skiljer en innovation mot en uppfinning. Medan innovationer leder 

till ekonomisk samhällsnytta, så uteblir oftast de ekonomiska resultaten hos upp-

finningar då det sällan leder till nya produkter, processer eller tjänster som är av 

kommersiellt värde.
14

 Innovationer uppstår oftast genom ett nära samspel och 

mellan diverse aktörer (företag, organisationer) och sällan genom isolerade hän-

delser. En dynamisk kunskapsöverföring mellan aktörerna ökar samtidigt också 

företagens innovationskapacitet. Även hur väl integrerade regionens aktörer är 

med institutionerna påverkar innovationsförmågan.
15

 Det ska också poängteras att 

innovation är lika viktig o.a. om det sker inom forskningsbaserad industri eller 

traditionell industri.
16
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Henning et al. 2010 s. 104-105 
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Ibid, s. 102-103 
14
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1.5.3 Infrastruktur 

Infrastruktur är ett vitt begrepp i litteraturen som oftast är synonymt med trans-

portsystemet. I denna uppsats avser jag använda begreppet i ett bredare perspek-

tiv. Infrastruktur innefattar här både fysiska nätverk (transporter, kommunikation, 

universitet m.m.) och sociala nätverk (formella och informella regler, kunskapsbas 

m.m.) varav förstnämnda har mest relevans för uppsatsen.
17

 Infrastrukturen är den 

”ryggrad” som knyter samman samhället. Dess effekter kan betraktas som en kol-

lektiv nytta och innebär ur ett ekonomiskt perspektiv att alla kan ta del av funkt-

ionen (icke exkluderbarhet), och att ingen påverkas av att någon annan nyttjar 

tjänsten/varan (icke rivalitet).
18

 Den avspeglar också ett samhälles välmående där en 

god infrastruktur påvisar en stark profilbild, vilket gör det mer attraktivt för företag att 

lokalisera sig till platsen. Motsatsvis medför en svag infrastruktur, att företag föredrar att 

förlägga sina verksamheter på någon annan ort. 

 

1.6 Disposition 

I kapitel ett har jag framfört mina frågeställningar, avgränsningar samt syftet med 

uppsatsen. Jag har också i samma kapitel redogjort de respondenter som tillät sig 

intervjuas, tidigare gjord forsknings som har anknytning till mitt uppsatsämne och 

olika begreppsdefinitioner. Kapitel två utgör min teoridel där jag beskriver, teorier 

om vilka åtgärder som behövs för att få ett välfungerande innovationssystem samt 

Franz Tödtling och Michaela Trippl teorier om olika regiontyper. Kapitel tre är 

uppsatsen metodavsnitt där jag presenterar de material och tillväga gång sätt som 

jag ansåg lämpligast till insamlandet av empiri. I kapitel fyra redogörs och analys-

eras insamlad empiri med stöd av de teorier som jag tidigare presenterat. I Kapitel 

fem är näst sista delen och här kommer jag att relatera och binda samman teorin 

med den insamlade empirin. Därefter kommer jag besvara mina frågeställningar 

som presenterades i inledningen samt framföra mina slutsatser från undersökning-

en. Sammanfattningen i kapitel sex avslutar uppsatsen och därefter följer referen-

ser, tabeller, modeller samt appendix innehållande transkriberade intervjuer.   
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2 Teoretisk ansats 

I följande kapitel kommer jag presentera de teorier som jag arbetat utifrån. 

Teorierna kommer senare att återkopplas i min analys och slutsats 

 

2.1 Politiska aktiviteter som verktyg 

Det finns idag inga riktigt konkreta ramverk för hur en region ska kunna utvecklas 

och få ett bättre näringsliv.
19

 Forskare verkar dock vara överens om att den politi-

kiska aspekten är ett viktigt instrument som kan påverka regioners innovations-

förmåga och samverkan mellan aktörer.
20

 Detta är också något som Henning et.al 

(2010) närmare beskriver i sin bok ”Innovation och regional omvandling - Från 

skånska kluster till nya kombinationer (2010)”. Till hjälp använder författarna en 

modell där de samlat olika slagsstödåtgärder från tidigare studier som kan bidra 

till att förstärka det regionala innovationssystemet(RIS). Vilket jag i denna upp-

sats valt att kalla policymodellen (se bilaga 1). Författarna har kartlagt två olika 

aktiviteter som aktörerna kan använda för att stödja RIS. Den ena är så kallad be-

teendeadditionalitet, som innebär att RIS aktörer förändrarsitt beteende för att 

åstadkomma en effektivare användning av innovationssystemets funktioner. Ge-

nom insatser i antingen så kallade företagsorienterade och/eller systemorienterade 

områden kan man påverka aktörernas beteende och agerande i regionen. Före-

tagsorienterade åtgärder innebär exempelvis att man hjälper till med rekrytering 

och utbildning å företagens vägnar eller medverkar i utformningen av olika af-

färsplaner (se bilaga 1).
21

 Insatser som görs i det systemorienterade området inne-

fattar i sin tur exempelvis gemensamma strategiska planeringar av systemet och 

marknadsföringen m.m. (se bilaga 1). Resursallokering utgör den andra aktiviteten 

i policymodellen som aktörerna kan använda för att förstärka systemet. Här hand-

lar det mestadels om att göra olika typer av subventioner inom det företagsoriente-

rade - och systemorienterade området. Åtgärder som görs i den förstnämnda inne-

fattar bl.a. finansiellt stöd till nya företag och subventioner till forskning. Medan 

insatser som görs i den senare nämnda omfattar t.ex. finansiellt stöd till teknologi 

– och innovationscenter (se bilaga 1).
22

 Det skall dock poängteras att åtgärderna 
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som föreslås mycket väl skulle kunna placeras i en annan metod vilket författarna 

är medvetna om. Exempelvis kan stöd till mobilitet mellan industri och akademi 

som innebär mobiliteten möjliggör ny kunskaps – och/eller kapacitet försörjning 

mycket väl kunna kategoriseras som beteendeadditionalitet istället för resursallo-

kering. Eftersom det kan användas till att ändra företagens inställning att gå mot 

en mer innovationsinriktad verksamhet. Det ska också tas i beaktning att alla aktö-

rer från olika delsystem måste vara engagerade för att åtgärderna i innovationssy-

stemet ska kunna ge effekt.
23

 

 

Inom det svenska utvecklingsarbetet av landets regioner saknar man den politiska 

kraften och den rätta ”verktygslådan” som behövs för att stärka regionernas pro-

fil.
24

 Orsakerna är bland annat att strategierna är för omfattande, inte tar hänsyn 

till regionala skillnader, otydliga prioriteringar i frågan vart insatserna ska gå samt 

resurserna är uppdelade på alltför många aktörer.
25

 Detta är en bidragande orsak 

till innovationssystemen i Sverige brister när det gäller att få fram forskningsre-

sultat till växande företag.
26

 Man har också kunnat identifiera stora regionala 

skillnader inom områdena innovation, forskning och teknisk utveckling.
27

 I försök 

att komplettera den övergripande planeringen utarbetades mer inriktade åtgärds-

program t.ex. regionala utvecklingsprogram (RUP) och tillväxtavtal (RTP). Detta 

har dock lett till en påtaglig ojämn fördelning av resurser mellan länen varav de 

sju nordligaste skogslänen fått över hälften av tillväxtavtalens omfattning. Vilket 

gjort att många län har svårt att få företagen att vilja engagera sig och ta ansvar i 

arbetet för en starkare näringslivsutveckling.
28

 

 

En regionalomvandling skulle i detta scenario vara att föredra av flera anledningar 

för få rätsida med problemen. Det skulle ge regionerna fler möjligheter att vidta 

åtgärder och stärka RIS samt den regionala profilen rent generellt. Upprättande av 

regionkommuner med direktval kan bidra till att man får en regional förankring 

rörande beslut och planerande av regionen.
29

 Detta finns inte i den nuvarande mo-

dell där man istället sätter nation i fokus. Det ger också mer utrymme till att kunna 

föra en närmare dialog med aktörerna då man utgår ifrån regionens behov och 

förutsättningar. Detta skulle kunna få företagen att bli mer involverade i utveckl-

ingsarbetet då man ser fördelar i att agera tillsammans utifrån en gemensam vis-

ion, något som kan relateras till beteendeadditionalitet aktiviteter då en bättre 

kommunikation kan förändra beteendet hos aktörerna.
30

 Regionfullmäktige som 

utvecklingsansvarig kan medföra en effektivare resursfördelning eftersom färre 
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aktörer är inblandade och man får tillgång till fler instrument för utvecklingsar-

betet, något som bäddar för resursallokering aktiviteter.
31

 

2.2 “RIS deficiencies” och olika typer av problem-

regioner. 

Mitt andra teoretiska antagande som jag senare kommer applicera 

regionalomvandlingen på tar sin utgångspunkt från Franz Tödtling och Michaela 

Trippl artikel ”One size fits all? Towards a differentiated policy approach with 

respect to regional innovation system”. Artikeln kompletteras med senare 

forskning om regionernas behov.  

 

I litteraturen, som mestadels är på engelska, så har författarna valt att dela in 

regioner i tre huvudkategorier; Peripheral, Old industrial och Fragmented 

metropolitan regions. Jag har valt undvika att blanda engelska och svenska 

uttryck för att texten inte ska bli allt för upphackad, vilket gjort att 

jagdirektöversatt dessa tre huvudkategorier Peripheral, Old industrial och 

Fragmented metropolitan regions och kommer hädanefter istället skriva periferi, 

gamla industri och fragmenterade regioner. Fortsättningsvis så väljer jag också att 

kalla deras modell för problemmodellen så att läsaren tydlig skall veta vad jag 

menar. 

 

För att förstå sammanhangen med begreppen så är en kort historisk information av 

värde. Franz Tödtling och Michaela Trippl försöker utifrån artikeln belysa de 

svårigheter som dagens länder kämpar med i försöken att skapa ekonomiskt 

tillväxt i regionerna. Båda är kritiska mot diverse ekonomiska modeller som folk 

har skapat i tron att just den kommer generera ekonomiskt tillväxt eftersom 

förutsättningarna skiljer sig från varje region. Franz Tödtling och Michaela Trippl 

anser helt enkelt det inte finns en “ideal modell” utan att varje region måste ses 

utifrån sin situation.
32

 I författarnas resonemang så beskrivs tre olika regioner med 

säregna problem och brister i dess regionala innovationssystem samt varför det är 

svårt att skapa ekonomiskt tillväxt utifrån en ”ideal modell”. Vidare så redogör 

Franz Tödtling och Michaela Trippl förslag vad regionerna borde göra för att nå 

tillväxt, vilket varierar beroende på region. Författarna är noga med att poängtera 

att regionerna har en mix av dessa problem som beskrivs och att problemen inte 

enbart är relaterade till den regiontypen, men att det finns vissa barriärer som är 

mer framträdande än andra beroende på region.
33
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2.2.1 Periferiregioner 

Periferiregioner också kallade ”organisational thinness” karakteriseras av svaga 

eller nästa obefintligt utvecklade RIS p.g.a. stor avsaknad av vissa centrala 

resurser såsom företags kluster, stödorganisationer och universitet, vilket 

resulterar i väldigt låga nivåer av innovativa aktiviteter (se bilaga 2). Områdena 

domineras av små - och medelstora företag som mestadels är etablerade i 

traditionell industri. Detta resulterar i en låg koncentration av innovation samt 

forskning och utveckling (FoU) eftersom teknologin är föråldrad. Nätverken och 

institutionerna i dessa regioner är av låg standard och universiteten kan inte bidra 

med nya teknologier eller nytt humankapital vilket gör att periferiregioner har 

svårt att mäta sig både internationellt som nationellt.
34

 

 

Under det senaste decenniet har man kunnat se stora flyttströmmar främst bland 

unga människor till storstäder och universitetsstäder runtom i Sverige.
35

 Den stora 

anledningen är möjligheterna till högre utbildning vilket många kommuner inte 

kan erbjuda, eller som Nilsson (2000) beskriver det: ”Har studenten en gång 

flyttat från kommunen är det inte sannolikt att de kommer tillbaka”.
36

 Detta har 

resulterat i att vissa kommuner och län står utan högkvalificerad humankapital, en 

föråldrad befolkning, medan universitet – och storstäder får ett överskott av 

högkvalificerad arbetskraft. Sammanväxten av lokala arbetsmarknader har också 

medfört att folk pendlar mellan större områden vilket gör att företagen kan 

centralisera sin verksamhet till storstadsområden.
37

 Detta gör att periferiområden 

kan få det svårt att mäta sig då deras hemmabas oftast är underutvecklat. I norra 

Sverige har man framförallt märkt av denna problematik då många orter är 

glesbefolkade.
38

 Prioritering och fördelning av forskningsresurser ligger för 

närvarande på statlig nivå vilket gör det svårt för regionerna själva att anlägga nya 

högskolor eller universitet med FoU-resurser.
39

 Argumentet för detta är att det 

skapar en högkvalitativ bredd inom nationen, men i själva verket så blir dessa 

regioner lidande i kunskapsekonomin.
40

 

 

För att bryta denna negativa spiral så förordar Franz Tödtling och Michaela Trippl 

att regionerna måste utveckla och förstärka dess regionala ekonomi. Detta görs 

genom att bl.a. förstärka och införliva potentiella huvudkluster samt attrahera 

innovativa företag för att övervinna de låga innovationsnivåer regionerna innehar 

(se bilaga 3). Vidare så bör regionerna förbättra kunskapsinfrastruktur genom att 

bl.a. bygga tekniska högskolor som gör regionen mer attraktiv för 

forskningsinstitutioner och forskningscentra.
41

 Genom att förbättra utbudet och 
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stimulera företagens behov så kan man locka till sig nyckelresurser som på sikt 

leder till en innovativ miljö med stark tillväxt.
42

 

 

2.2.2 Gamla industriregioner 

Gamla industriregioner också kallad ”Lock-In” har ett motsatt problem från peri-

feriregionerna. Här finns alltför starka koncentrationer av företagskluster med en 

överspecialisering i branscher som är på nergång vilket medför att lärandet av nya 

teknologier och innovationer är bristfälliga (se bilaga 2). Även fast gamla indu-

striområden har en välutvecklad specialiserad kunskap som funkar idag så spelar 

de mindre roll då kunskapen är inriktad på traditionella branscher och tekniska 

marknader vilket istället skapar en svårforcerad barriär för vidare utveckling. 

Denna barriär av överspecialisering har medfört att gamla industriregioner förlorat 

komparativa fördelar och innovationskapacitet. Även fast försök till förnyelse sker 

i dessa regioner är det svårt att få fram nya möjligheter då de tekniska banorna i 

innovationsverksamheten ofta är för smala och av inkrementell karaktär. Detta har 

medfört att små - och medelstora företag i regel har svårt att etablera sig då efter-

frågan och det interaktiva lärandet inte motsvarar de krav som dessa behöver.
43

 En 

annan faktor som påverkar dessa regioners utvecklingsproblem är de lokala orga-

nisationerna som antingen medvetet eller omedvetet hämmar utvecklingen då de 

känner stark tilltro till den redan existerande industrin så kallad politiskt ”lock in”. 

Resultatet för de gamla industriregionerna blir begränsade utvecklingsmöjlighet-

er.
44

 

Den nya globala kunskapsekonomin har öppnat många nya möjligheter till att nå 

ekonomiskt tillväxt men de sätter också större press på dagens regioner. Produkt-

ionen har gått från att vara arbetsintensiv till kunskapsintensiv där människan nu-

mera är en nyckelresurs.
45

 Detta har medfört att många gamla svenska industriom-

råden har halkat efter då de haft en ”övertro” på sina stålverk, skogsbruk m.m. 

Vilket gjort det svårt för dem att genomgå en transformation till kunskapsintensiv 

produktion.
46

 Medan har universitetsorter och storstadsregioner såsom Lund, 

Umeå och Stockholm m.m. numera blivit dynamiska centra för tillväxt då utbudet 

och möjligheterna finns i mycket större omfattning.
47

 Scenariot påminner mycket 

om det som periferiregioner har angående ansvarsfördelningen. För att genomföra 

investeringar inom framförallt kunskapsområdena (utbildning och forskningscen-

ter) så krävs det stöd från staten. Men då Sverige ur globalt perspektiv betraktas 

som ett litet land så anpassar man utbildningarna till nationell och internationell 
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arbetsmarknad. Detta medför att de regionala förutsättningarna och behov inte tas 

i lika stor beaktning. Vilket gör det svårt för regioner genomgå en transformation 

till den nya kunskapsekonomin.
48

 

 

Utmaningen för dessa regioner är att man måste gå ifrån gammalt tänk och överge 

sina traditionella om än funktionsdugliga industrier för att underlätta övergången 

till nya fält och banor för nya marknader. Tödtling och Trippl förespråkar att reg-

ionerna t.ex. måste attrahera utomstående företag med utländska direktinveste-

ringar som kan bistå med kompletterande kunskap till både gamla och nya kluster 

(se bilaga 3). Liksom för periferiregioner så är byggande av universitet och tek-

niska högskolor ett nödvändigt steg i förnyelse av regionens kunskapsbas.
49

 

 

2.2.3 Fragmenterade regioner 

Inom dessa regioner hittar man stora agglomerationer av ledande forsknings orga-

nisationer och universitet, företag som utövar tjänster och huvudkontoren för stora 

internationella företag. Områdena har ofta en tät kunskapsöverföring och en  

välutvecklad infrastruktur inom organisationen av den offentliga forskningen – 

och utbildningsinstitutioner. Resultatet blir att regionerna ligger klart över genom-

snittet vad beträffar FoU-verksamhet, patentering och stora produktinnovationer. 

Därför brukar man betrakta dessa regioner som centrum för innovationer då de in-

nehar alla viktiga komponenter för att skapa innovationer och en stark tillväxt. 

Men även här förekommer inom vissa regioner avsaknaden av dynamiska kluster 

av innovativa företag, trots att enskilda teknikföretag, FoU-aktiviteter och forsk-

ningsorganisationer förekommer (se bilaga 2). Den stora barriären för dessa reg-

ioners tillväxt är dock bristen på nätverk och kommunikationen.
50

 De olika aktö-

rerna som existerar i området tenderar att inte agera samstämmigt med varandra 

eller så är de inte medvetna om varandra. Exempelvis händer det att näringsliv 

och universitet/högskola agerar inom olika tidsramar så kallad funktionell ”miss-

match” vilket är ett resultat av dålig koordinering. Ett annat exempel är så kallad 

institutionellt ”missmatch” som innebär att det finns en avsaknad av gemensam 

vision för regionen vilket medför att det kollektiva handlandet inte existerar. Detta 

gör att det institutionella ramverk som skapas i regioner inte kommer passa alla.
51

 

Helhetsresultatet blir fragmenterade regioner som inte får ut sin fulla potential vad 

beträffar utveckling av nya branscher och tekniker. Följden blir konkurrenssvaga 

pjäser på den internationella marknaden.
52

 

 

Bland de svenska regionerna är de framförallt institutionella ”missmatch” scena-

riot det problem som funnits en längre tid. Flera välutvecklade regioner saknar 
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den tydliga visionen för att agera gemensamt p.g.a. dålig kommunikation och an-

svarsfördelning.
53

 Resultatet har inte låtit vänta sig utan många aktörer känner 

misstro mot de styrande då det saknar lokal förankring.
54

 Fragmenteringen i Sve-

rige har gjort det svårt att genomföra en hållbar regional utvecklingspolitik vilket 

gjort att det finns flera strukturella brister. Verkställande organ som är underord-

nade staten saknar tillsammans med regionala aktörer de rätta instrumenten för att 

kunna genomföra de insatser som behövs. Detta beror dels på att utvecklingsre-

surserna inom nationen fördelas till de ”behövande” vilket utelämnar chanserna 

att kunna satsa på tillväxtmöjligheter.
55

 Innovationssystemen i Sverige är också 

dåliga på att få fram högkvalitativa forskningsresultat till växande företag även 

fast de anses hålla hög klass. Detta har bidragit till att alltför få företag har växt i 

Sverige.
56

 

 

Putnam belyser i sin bok ”Making Democracy Work – Civic Traditions in Modern 

Italy” vikten av social tillit för att nå ekonomiskt tillväxt. Om folk och organisat-

ioner litar på varandra så kommer man enklare kunna samarbeta vilket innebär en 

hög nivå av socialt kapital. Detta skapar en god cirkel vilket leder till ekonomiskt 

tillväxt. Motsatsvis så kan misstro skapa ond cirkel där ingen vågar ta initiativ för 

gemensamma handlingar vilket försvårar samarbetet och strävan efter stark eko-

nomiskt tillväxt.
57

 

 

För att kunna nå sin fulla potential så måste regionerna rikta sig mot den ”globala 

arenan”. Det innebär att man ska underlätta bildande av nya företag och attrahera 

utländska företag med direkt investeringar (se bilaga 3). Etablera högkvalitativa 

universitet och forskningscentra som kan generera humankapital med spetskom-

petens i strävan efter högre integrationsnivåer vilket medför en stimulering av reg-

ionala innovationssystemet. Framförallt så belyser man en förbättring inom kom-

munikation och samverkan mellan aktörerna samt institutionerna.
58

 

  

 

2.2.4 Sammanfattning av de tre regioner 

Problemområdena som regionerna har att arbeta med varierar beroende på region-

typ. Periferiregionerna karakteriseras av avsaknad av nyckelresurser som medför 

låga innovationsnivåer. Medan gamla industriregioner har en överspecialisering 

inom traditionell industri vilket fungerar idag men som författarna poängterar så 

är dessa industrier på nedgång. Fragmenterade regioner är de med störst potential 
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då alla resurser allt som oftast finns men dessa utnyttjas inte till fullo då samver-

kan och kommunikation aktörer och institutioner emellan inte fungerar. Franz 

Tödtling och Michaela Trippl som är mina huvudteoretiker poängterar starkt att 

det inte finns en ”ideal modell” för att nå ekonomiskt tillväxt vilket innebär att 

varje region måste utarbeta en enskild lösning som är anpassad för just den reg-

ionen, trots vissa likheter. Ur svensktperspektivkan man se tydliga problemmöns-

ter som Tödtling och Trippl beskriver. Problemet i Sverige verkar vara att oavsett 

regiontyp så utgår man mestadels från ett nationellt perspektiv med inställningen 

att skapa ett homogent Sverige utan alltför stora regionala skillnader. Vilket med-

fört att regionernas behov har fått stå tillbaka. Denna problematik är också något 

den svenska staten har insett då man numera vill att varje län ska utarbeta utveckl-

ingsstrategier som är anpassade för just sin region.
59

 Den tidigare strategin där sta-

ten har det yttersta ansvaret för länens tillväxt - och utvecklingspolitik ser många 

som ohållbar då bl.a. näringslivet blivit allt mer utmärkande i varje enskild region. 

Det innebär att det blir svårt att ha en ”top-down” policy som ska kunna lösa och 

tillfredsställa de ekonomiska frågorna som regionerna ställts inför.
60
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3 Metod och material 

3.1 Metodiken 

Metoden som jag valt att använda mig av i undersökningen är en kvalitativ 

metodutgörandes av en trestegsmodell; identifiering, funktionsfyllnad och 

applicering. Inspirationen till modellen är hämtad från handlingsoffentlighet eller 

offentligt undanhållning av Emmy Harlid och Axel Palmkvist (2009).
61

 Det första 

steget identifiering syftar till att skildra vad regionomvandlingen kan komma att 

innebära, för framtida regioner. Jag ämnar göra en kvalitativ textanalys som 

baseras på utvalda rapporter från ansvarskommitténs slutbetänkande. Då det först 

och främst är en kvalitativ textanalys, innebär det att jag måste hålla mig kritisk 

till textens innehåll, då det tenderar att finnas en subjektiv infallsvinkel. Aktiv 

läsning, samt ställa motfrågor till texten är ett måste i sökande, efter svar på mina 

frågor.
62

 Identifieringen kompletteras med två semistrukturerande intervjuer från 

region Skåne och region Dalarna. Här vill jag speciellt lyfta fram två böcker som 

haft stort inflytande i mina val av främst intervjumetod men också metodvalet i 

helhet. Den ena är Metodpraktikant (2007) utarbetat av Esaiasson et al. och den 

andra är Jan Trost verk Kvalitativa intervjuer (2010). 

 

Det andra steget; funktionsfyllnad, syftar till att skildra vad regionomvandlingen 

kan bidra med, och vad dagens svenska samhällsmodell saknar, rörande den 

regionala näringslivsutvecklingen.  

 

Tredje steget, applicering syftar på att applicera problemmodellen på den svenska 

problematiken. Detta för att sedan analysera om en regionomvandling kommer 

kunna skapa nya möjligheter och tillväxt utifrån de tre regionstyper som Franz 

Tödtling och Michaela Trippl beskriver. Jag ämnar alltså pröva om teorin 

överensstämmer med svenska förhållanden. Här kommer jag att använda region 

Skåne och västra Götaland samt Dalarnas län som utgångspunkter i 

appliceringsfasen.  

3.1.1 Varför Region Skåne och västra Götalandsregionen? 

Region Skåne var tillsammans med Västra Götalandsregionen de två första reg-

ionerna som fullbordade en regionalomvandling då båda agerade försöksverksam-
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het.  I Skånes fall så fullbordades processen år 1999 då man övertog ansvaret för 

hälso - och sjukvården, regionala utvecklingen och kollektivtrafiken från tidigare 

rådande regionförbund som skapades år 1997. Förbundet hade tidigare successivt 

övertagit dessa områden av staten.
63

 I fallet med Västra Götalandsregionen så flyt-

tades ansvaret direkt över till regionkommunen, från diverse landsting, länsstyrel-

ser och Göteborg stad som tidigare bedrivit verksamheten.
64

 Detta skedde samma 

år som region Skåne fullbordades.
65

 I båda regionerna så använder man sig av reg-

ionfullmäktige som är dess högsta beslutande organ. Deras uppgift är att fatta be-

slut av de övergripande frågorna som rör regionen, och genom dessa beslut så styr 

man de olika organen som är verksamma. Rådet består av 149 ledamöter som 

väljs samma år som riksdagsvalet sker dvs. var fjärde år, av den bosatta befolk-

ningen i vardera regionen. Region Skåne består för närvarande av 33 kommuner 

som är uppdelade i fyra regiondelar Västra Götalandsregionen omfattar Bohuslän, 

Dalsland, Västergötland samt mindre delar av Värmland och Halland som totalt 

sett består av 49 kommuner. Även här har man delat in i fyra regiondelar, Göte-

borgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Det beräknas idag bo ca 1,5 

miljoner i Västra Götalandsregionen och 1,2 miljoner i Skåne regionen.
66

 

  

Varför jag valt att använda mig av region Skånes och Västra Götalands rapporter 

som urvalsfall är dels för att bådadera var de första att genomgå regionalomvand-

lingen. Detta innebär att resultatet av omvandlingen borde vara enklare att kart-

lägga eftersom det skedde för mer än ett decennium. Till skillnad från exempelvis 

Region Gotland som genomförde sitt år 2011 blir det svårare att identifiera då den 

får betraktas vara i omvandlings fas.
67

 

3.1.2 Varför Region Dalarna 

Till skillnad från region Skåne och Västra Götaland så har Dalarna inte genomgått 

en regions bildning där bl.a. direkta val till regionfullmäktige sker. Istället så är 

region Dalarna ett kommunalförbund där länens 15 kommuner och landsting sam-

verkar, s.k. kommunalt samverkar organ, för att på ett effektivt sätt ta tillvara på 

länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen. Bland annat arbetar 

man med tillväxtprogram, infrastrukturfrågor och omvärldsanalys, faktorer som 

berör tillväxt och sysselsättning. Vissa av dessa arbetsuppgifter har legat på läns-

styrelsen men tagits över av region Dalarna.
68
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Anledningen till valet av region Dalarna som ett av intervjufallen baseras främst 

på att Dalarna har som tidigare nämnt inte genomgått en fullständig regionom-

vandling, vilket medför att jag har möjligheten att enklare kunna få fram både 

skeptiska och optimistiska åsikter angående regionsbildning samt hur de resonerar 

kring vilka man vill bilda region med. 

3.2 Intervjuer 

Under arbetets gång har jag gjort två intervjuer där båda varit enskilda och semi-

strukturerade (se appendix II, IV).  Den ena intervjun gjordes med Göran Carlsson 

som är regionchef för region Dalarna, medan i den andra utgjordes av responden-

ten Christian Lindell. Intervjun med Göran Carlsson tog ca 1 timme medan med 

Christian Lindell så tog intervjun ca 50min. Båda intervjuerna är transkriberade 

och går att finna längst bak i denna uppsats (se appendix I, III).   

 

Anledningen till varför jag har valt att använda mig av intervjuer i uppsatsen är 

för att få ett komplement till min litteratur.
69

 Intervjuer kan ge en mer nyanserad 

verklighetsbild, då man som författare vill att resultatet skall utgå ifrån männi-

skors vardagliga erfarenheter, något som inte går att läsa sig till i litteraturen. Det 

är också lämpligt att använda sig av metoden då författaren inte har så stora för-

kunskaper inom området.
70

 

 

Mina intervjuer har varit av låg standardisering och semistrukturerande karaktär, 

vilket innebär att jag endast har ett visst antal utarbetade frågor med öppna svars-

alternativ så kallade ”öppna frågor”. Innehåll och ordningsföljd på frågorna tende-

rar att se olika ut beroende på svarspersonens respons, och som Trots (2005) be-

skriver det finns ingen ”utstakad” väg.
71

 Fördelen med valet av denna struktur är 

att jag som intervjuare kan ställa följdfrågor baserat utifrån de tidigare svar re-

spondenten givit.  

 

3.2.1 Val av Respondenter 

I valet av respondenter är det viktigt man väljer efter vad som är relevant för 

undersökningen, vilket innebär att ett strategiskt urval är att föredra där ett mindre 

antal fall utgör den totala populationen.
72

 Mina val grundar sig på att jag ville åt 
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personer som är djupt involverade, har en viss befattning och stor kunskap inom 

området, d.v.s. ”centralt placerade källor”.
73

 Därför föll det sig naturligt att dels 

vända mig till region Dalarna som ansvarar för den regionala utvecklingen, till-

växtprogrammen m.m.
74

 Detta resonemang gällde också vid kontakten av närings-

liv Skåne som är en avdelning till region Skåne och ansvarar för att stärka det 

skånska näringslivet d.v.s. de ansvarar för den regionala näringslivsutvecklingen 

och frågor.
75

 

 

Den väg jag gick för att få tag på mina kontaktpersoner innehar karaktärsdrag av 

så kallad ”gatekeepers”. Urvalsmetoden innebär att jag som forskare tar kontakt 

med människor som har befogenheter och kunskap att hänvisa mig till personer 

eller platser som är lämpad för min forskning.
76

 I mitt fall så valde jag att genom 

telefon ta kontakt med region Dalarna och region Skåne. Via dem blev jag vidare 

hänvisad till dem som slutligen utgjorde mina respondenter. Under min förstakon-

takt med ”gatekeepers” var jag noga med att poängtera vilka sorters människor jag 

ville intervjua, då risken finns de hänvisar mig till personer som inte besitter rätt 

sorts information och kunskap. För beroende på vem jag intervjuar så kommer det 

att påverka utfallet.
77

 

3.2.2 Anonymitet? 

I samförstånd med varje enskilt intervjuade, har jag valt att inte anonymisera min 

respondent.  Även om det också bara finns en regionchef i Dalarna så är det alltid 

bra att skapa ett förtroende, då det kan ha ett visst utfall för intervjun. Detsamma 

gällde vid intervjun på näringsliv Skåne där det bara finns en analysansvarig. 

 

3.2.3 Ljudinspelning 

Under mina intervjuer valde jag att använda mig av en ljudinspelare. Detta gjor-

des efter att jag i början av varje enskild intervju, gav en direkt förfrågan om re-

spondenten godkännande. Anledning till jag gjorde förfrågan på plats och inte i 

telefon när intervju bokades, är för respondent skall få ett ansikte och inte en röst 

att kunna resonera till om den vill bli intervjuad eller inte. Nackdelen till man gör 

förfrågan på plats kan vara att personen känner sig pressad, och säger nej i ren 

rädsla, vilket kan skada den uppbyggda relationen.  
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Användandet av ljudupptagare har både sina för – och nackdelar. Den största för-

delen är att jag som intervjuare kan fokusera mig på frågorna och svaren då an-

teckningar inte är lika välbehövligt. Det ger också en bättre rytm då man slipper 

pauser, vilket sker när man måste anteckna efter varje svar.
78

 Du kan också med 

en ljudinspelad intervju spola tillbaka och analysera hur respondentens tonläge 

och ordval var under intervjun, sådant som är svårt att få med om man för anteck-

ningar.
79

 Det negativa med denna metod kan vara att ljudupptagaren kan skapa en 

psykiskt barriärer för den svarade.
80

 Personen kan känna obehag och hämmad 

med en sådan i sin närvaro, vilket medför att svaren inte blir fullt så personliga 

utan mer formella.
81

 Detta scenario som beskrivs ovan var inget som jag upplevde 

under min intervju med varken Christian Lindell eller Göran Carlsson, snarare 

kändes det mer som båda ville vara så tydlig som möjligt då allting spelades in, 

vilket kan ha att göra med god media vana.    

  

3.2.4 Intervjuplats 

När det gäller val av vart intervjun ska ske är det viktig att välja en miljö där re-

spondenten kan känna sig trygg då det har en inverkan på den intervjuade. Därför 

är det lämpligast att välja respondentens ”hemmaplan” då det oftast inger trygg-

het, vilket innebär att jag som intervjuare motsatsvis får räkna med att agera på 

”bortaplan” vilket kan medföra visst underläge mot respondenten.
82

 I mötet med 

Göran Carlsson så genomfördes intervjun i hans personliga kontorsrum, medan 

med Christian Lindell så skedde intervjun inne i ett konferensrum. 

 

3.2.5 Min egen roll 

Vid intervjutillfället finns det många aspekter jag som författare måste vara med-

veten om som kan komma att påverka utfallet av intervjun. Bland annat skriver 

Esaiasson et al. (2007) om så kallade ”intervjuareffekter” som innebär att respon-

denten kan komma att ge olika svar beroende på vem som intervjuar.
83

 Exempel-

vis kan det bli så att jag som ung student får ett svar, medan om en professor skö-

ter intervjun kan svaret komma att bli annorlunda. Även Trost (2010) tar upp den 

yttre ramen, där han menar att klädsel spelar in hur respondenten uppfattar dig 
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vilket kan komma påverka intervjun. Intervjuaren ska anpassa sig efter responden-

ten, d.v.s. ”tag seden dit du kommer” annars kan det lätt missuppfattas du inte re-

spekterar svarspersonen.
84

 Även om risken med ”intervjuareffekter” är överhäng-

ande så anser också författare inom ämnesområdet att man inte ska överdriva sa-

ken, utan ha det i åtanke när intervjun görs.
85

 Under min intervju med regionche-

fen Göran Carlsson så märkte jag inte av något av det som beskrivs ovan. Även 

fast han har en hög befattning och bred kunskap inom problemområdet, i fråga för 

denna uppsats så kändes det som att svaren skulle bli desamma o.s.v. vem som 

ställde frågorna. Det som kan ha påverkat detta kan vara att vi båda studerat eller 

studerar på Lunds universitet, något jag uppfattar som att han tog som positivt. 

Givetvis är detta något som jag bara kan spekulera i utifrån mina egna erfarenhet-

er, men det skadar säkert aldrig ha någon slags gemensam bakgrund. I intervjun 

med Christian Lindell var scenariot en aning annorlunda. Här märktes det perso-

nen hade en lång gedigen utbildning inom området och på så viss satt på mer kun-

skap och erfarenheter än jag vilket kan ha påverkat utfallen av svaren. Men även 

här ska man ha i åtanke att det är utifrån min egen upplevelse jag drar dessa slut-

satser.  

 

3.3 Material 

Uppsatsens primärdata har två huvuddelar, varav den ena hämtas från de statliga 

utvärderingsrapporterna och program som ansvarskommittén, 

näringsdepartementet och regionerna Skåne, västra Götaland har släppt. 

Anledningen är som tidigare nämnt, så skildrar de varsin sida av ”myntet”, där 

utvärderingsrapporterna skildrar en framtida lösning och regionerna Skåne samt 

Västra Götalandutfallet av en regionalomvandling. Andra primärdata består av 

egenempiri där intervjuerna fungerar som ”färska” informationskällor, som bidrar 

mer djupgående kunskap som inte böcker och rapporter kan ge mig.
86

 Jag hade 

också hopp om att intervjua någon på Västra Götalandsregionen men på grund av 

tidsbrist fanns inte möjligheten.   Sekundärdata som används i uppsatsen består av 

tidigare forskning och litteratur inom ämnesområdet. Jag hoppas med hjälp av 

tidigare forskning och litteratur kunna få en djupare kunskap samt beskrivning av 

regionernas status, för att därefter kunna bedöma om en regionomvandling är 

nödvändig. Det uppstår emellertid vissa negativa aspekter med användandet av 

sekundärdata. Då det är sekundärkälla, så innebär det att någon återberättar, tolkar 

och sammanställer data åt mig, vilket medför risk för feltolkningar, personliga 

infallsvinklar m.m. Detta gör mig en aning begränsad då jag som författare måste 

förlita mig på personen som ligger bakom källan.
87
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4 Identifiering 

I detta kapitel kommer jag att redovisa min insamlade empiri i samband med de 

intervjuer jag genomfört och den litteratur jag använt mig av. Jag kommer att 

återkoppla materialet till den teorin mitt arbete har som utgångspunkt. Först 

kommer jag att presentera bakgrunden till varför regionomvandlingen blivit ett 

sådant aktuellt ämne och vilken betydelse regionerna har för ett lands tillväxt. Jag 

tänker också redogöra de brister och nödvändiga handlingar som ansvarskommit-

tén har belyst i den svenska samhällsorganisationsmodellen berörande den region-

ala tillväxten. I nästa delframförs visionen av den framtida svenska samhällsorga-

nisationsstrukturen rörande den regionala näringslivsutveckling och tillväxt där 

bl.a. regionkommuner kommer få en viktig roll i de nya regionerna. Sista delen i 

detta kapitel, illustration av visionen, kommer jag redogöra för utfallet hos två län 

som agerat försöksverksamhet och redan genomgått en länsindelning för att bli 

egna regioner, Region Skåne och Västra Götalandsregion. Där kommer jag redo-

visa hur deras regionala näringslivsutveckling och tillväxt har påverkats av skiftet. 

Detta görs för att jag senare ska kunna återkoppla till min frågeställning och de 

teorier som jag lagt fram i kapitel tre.
88

 

 

4.1 Bakgrund 

I följande avsnitt ämnar jag redogöra kort om ansvarskommitténs och dess upp-

gift, samt regionernas betydelse för tillväxten. Jag kommer också beskriva några 

huvudorsaker till varför man förespråkar en regionomvandling utifrån tillväxtper-

spektiv. Därefter redogörs de problem och nödvändiga handlingar som ansvars-

kommittén framfört utifrån sina rapporter.  

4.1.1 Ansvarskommittén 

Regionomvandlingsfrågan i Sverige tog sin fart år 1997 då tre län (Skåne, Gotland 

och Kalmar) ansökte om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret. En stor 

orsak till detta var de kriserna som drabbade Sverige och övriga världen under 70-

80 och 90-talet enligt Lindell: 
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Efter haft sin topp på 70-talet kom sen oljekrisen och 

världskrisen under 80 - och 90-talet som fick bl.a. Lands-

krona och Kockums varven att läggas ner. Storstäder såsom 

Malmö drabbades hårt speciellt demografiskt, där man från 

att haft sin befolkningstopp 1973 inte återhämtade sig förrän 

2007. De tog väldigt hårt mot framförallt Malmö som var i 

en enorm kris, vilket öppnade för en förändringsvilja, där 

något måste göras för att få fart på tillväxten, man behövde 

söka nya sätt att för få fram fördelar. 

. 

     (Christan Lindell) 

 

Resultatet blev att år 1999 bildades Region Skåne samt Västra Götalandsregionen 

och utgjorde försöksverksamheter(se avsnitt 4.1.1).
89

 Kalmar och Gotland fick 

ingen regionstatus utan blev istället regionförbund med ansvar för regional ut-

veckling under samma försöksperiod. Några år senare 2003 bildades ansvars-

kommittén. Anledningen var för att se över den svenska samhällsorganisations-

strukturen. Då man insåg att det skedde stora förändringar i samhället t.ex. den 

demografiska utvecklingen (inflyttning till storstäder), ökat fokus på ekonomiskt 

tillväxt och globaliseringen (ökad trafik av kapital, varor och information). Staten 

ville se över vilka nya möjligheter och utmaningar som väntade, eftersom de insåg 

att den nuvarande utvecklingsstrategin där man tillämpar samma politik på alla 

regioner inte längre var hållbar för landets tillväxt.
90

 Kommittén fick i uppdrag att 

främst se över fyra huvudområden varav regional utveckling och den regionala 

samhällsorganisationen var en av dem.
91

 Uppdraget skulle ske i två etapper, där 

den ena var att belysa, identifiera och analysera, rådande strukturer för att finna 

brister och förtjänster. Den andra bestod i att göra en fördjupad analys och presen-

tera förslag till hur ansvarsfördelningen mellan den kommunala och statliga verk-

samheten skulle fördelas i framtiden angående regioners utveckling. De övriga 

områdena var hälso – och sjukvårdsstrukturen, kommunala uppdragen och den 

statliga styrningen av samhällsorganisationen.
92

 

4.1.2 Regionernas betydelse 

I den ”nya” globala världsekonomin så har regionerna kommit att få en alltmer 

centralare roll i arbetet med att skapa tillväxt i landet.
93

 Regionernas tillväxt är 

landets tillväxt, och ju fler konkurrenskraftiga och välmående regioner ett land har 
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desto starkare blir ett lands ekonomi. Starka regionerna bidrar också till att hjälpa 

de svagare regionernas tillväxt.
94

 Entreprenörer och företag spelar här en viktig 

roll för innovationer och tillväxt som är beroende av miljön på lokal, regional 

samt internationell nivå. Men då företagen inte längre är lika platsbundna, saknar 

identitet samt har tillgång till en mer mobil arbetskraft så har kraven som tidigare 

nämnts på regionerna ökat. En så kallad ”regionförstoring” har skett i världen 

(främst i EU), där lokala arbetsmarknader (LA) vuxit till att sträcka sig utanför 

länsgränserna. Detta har medfört att pendlingsavstånden vuxit vilket ändrat ett lo-

kal till ett regionalt perspektiv.
95

 Via EU så har regionens betydelse lyfts fram, där 

man beskriver dem som hörnstenar för unionens sammanhållningspolitik. Här 

menar man att det är via regionerna som en hållbar ekonomi skapas. Utifrån en 

regions förutsättningar vill EU skapa konkurrenskraftiga regioner med en blomst-

rande tillväxten och på så viss så ska klyftorna, länder och människor emellan 

minska och ett starkare Europa bildas.
96

 

 

Vägen till att bli konkurrenskraftig och skapa tillväxt går via väl fungerande reg-

ionala innovationssystem där nya affärs- och produktidéer föds och utvecklas 

samt skapar sysselsättning. Genom en geografisk närhet bildas nätverk bestående 

av tidigare nämnt företag och samhällsaktörer som tillsammans utbyter informat-

ion och samverkar för att skapa en dynamiskt och stimulerande miljö för alla in-

volverande. Här blir den regionala omgivningen det centrala och stora dragplåst-

ret. Där en god infrastruktur, utbildningsutbud, levnadsmiljö och offentlig – och 

privat service utgör nyckelfaktorer för att locka till sig företag och människor. Fö-

retagens förväntningar grundar sig på att människan numera är en nyckelresurs i 

”kunskapsekonomin” vilket medför att man eftersträvar dessa funktioner. En reg-

ion som kan upprätthålla detta kommer kunna få en starkt och expansiv ekonomi, 

vilket också sprids till närliggande regioner.
97

 

 

Synen på regionen där den fått en mer centralare roll för nå ekonomiskt tillväxt i 

den ”nya” ekonomin är något som samstämmer med många samhälles ekonomers 

tankegångar. Bland annat så skriver Karl-Johan Lundquist (1996) i sin avhandling 

”Företagen och den regionala miljön” om de samhällsekonomiska förändringar 

som skett. Där beskriver han de traditionella produktionsfaktorer, kapital och na-

turresurser som blivit utbytta mot specialutbildad humankapital, vilket ställer 

högre krav på den regionala miljön.
98

 Även om Tödtling och Trippl (2005) inte di-

rekt beskriver regionernas betydelse så är det ett underliggande faktum eftersom 

författarna lägger stort fokus på den regionala miljön, och hur rätt miljö skapad av 

regionen leder till konkurrenskraft. 
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4.1.3 Brister och nödvändiga handlingar 

Resultaten av kommitténs undersökningar var mestadels av negativ karaktär, då 

man hittade flera brister och orsaker varför näringslivsutvecklingen och tillväxten 

är ineffektiv bland dagens län. Bland annat belyser kommittén den fragmenterade 

samordningen där olika offentligtfinansierade aktörer och politiska institutioner 

tenderar att överlappa varandras ansvarsområden.
99

 Orsaken beror på att ansvaret 

för den regionala utvecklingen och tillväxtutvecklingen, är alltför uppdelat bland 

dessa aktörer och institutioner både regionalt och nationellt. Ett vidare problem är 

att uppgiftsfördelningen varierar beroende på vilket län de gäller. Bland annat så 

har landstinget det regionala utvecklingsansvaret i 2 av landets län. Medan i 13 

andra län så innehar det kommunala samverkansorganet denna uppgift och i öv-

riga 6 län så axlar länsstyrelsen denna roll(fördelningen kan ha förändrats sen käl-

lans uppkomst).
100

 Den underliggande orsaken till den dåliga samordningen är en-

ligt ansvarskommittén att dagens län är för geografiskt små. Exempelvis så har 

många nationella myndigheter valt att göra sin egen regionindelning utifrån dess 

verksamhet vilket oftast sträcker långt över de satta länsgränserna. Resultatet blir 

en ”regional röra” där vissa myndigheter agerar i flera län samtidigt, vilket skapar 

förvirring bland de lokala aktörerna och resulterar i en ineffektiv tillväxtpolitik. 

Lösningen till problemet enligt kommittén är att någon myndighet måste få till-

räckligt stora befogenheter för att kunna företräda länet och sätta upp tydliga 

mål.
101

 

 

Den fragmenterade samordningen som kommittén belyser är det stora hindret för 

regionernas utveckling och tillväxt. Detta är ett återkommande problem i dagens 

regioner och väldigt lik det ”missmatch” fenomenen som främst fragmenterade 

regioner har enligt Moodysson et al. (2010).
102

 Detta är också något som sam-

stämmer med Tödtling och Trippl (2005) teori som beskriver kommunikation och 

samverkan som främsta barriären hos framförallt fragmenterande regioner.
103

 

 

Ett annat problem som ansvarskommittén kartlagt är den ojämna fördelningen av 

humankapitalet som råder mellan regionerna. Akademien i vissa län (mestadels 

utan fasta forskningsresurser) har benägenheten att utbilda fel slags humankapital 

till den regionala arbetsmarknaden vilket gör att den nyexaminerade arbetskraften 

väljer att söka sig till andra regioner.
104

 Detta beror på att företagen, främst små 

och medelstora företag, inte har ett särskilt bra samarbete med de regionala uni-

versiteten och högskolor och är dålig på att uttrycka vilken sorts innovationskraft 
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som behövs. Motsatt så är universiteten och högskolorna dåligt orienterade i reg-

ionens ekonomi, vilket gör det svårt för dem att identifiera efterfrågan.
105

 

 

Problemet som beskrivs ovan, med ett utbildningsutbud som inte passar den reg-

ionala arbetsmarknaden och en dålig koordinering mellan regionens aktörer är nå-

got som Tödtling och Trippl (2005) ser som ett stort hinder.  Denna problematik 

är framträdande i 2 av 3 regiontyper (se tabell 1). Författarna betonar vikten av ett 

brett kunskapsutbud då humankapital är en nyckelfaktor i RIS. Om inte akademin 

ger ut rätt arbetskraft riskerar regionens tillväxt att utebli, vilket har skett i vissa 

områden.
106

 

 

Lokala arbetsmarknader är ett annat problem som kommittén tar upp. Den är en 

viktig byggsten för regionindelningen då storleken på pendlingsströmmar och 

riktning avgör vilka kommuner som ingår i LA. Som nämnt tidigare så har LA 

tenderat att växa ihop med varandra i den ”nya” globala ekonomin, och ”region-

förstoring” har skett. Det beror främst på pendlingen där människor numera kan 

välja att vara bosatta i en kommun, men arbeta i en annan. Detta fenomen är inte 

något nytt utan kan spåras ända tillbaks tillår 1970 då Sverige beräknades ha 187 

LA, medan år 2002 så uppskattar man att det endast fanns 87 LA kvar.  Detta in-

nebär att på en 35-års period så har antalet LA mer än halverats.
107

 Konsekvenser-

na med denna successiva ”regionförstoring” som skett sen första indelningen är 

att dagens kommuner inte längre ensammakan planera de samhälleliga insatserna, 

som exempelvis utbildning och infrastruktur, faktorer som är viktiga för att attra-

hera företag och människor. Eftersom varje kommun har en egen utvecklingsplan 

och prioritering så förekommer de ofta att dessa inte överensstämmer med 

varandra. För att lösa problemet måste man i framtida ”rumsplanering” lämna det 

lokala perspektivet, och utgå från det regionala där ett regionplaneringsorgan 

skulle kunna samordna den översiktliga planeringen och länka samman kommu-

nernas olika intressen.
108

 

 

 

4.2 Vision 

I följandeavsnitt kommer jag framföra den modell som ansvarskommittén har fö-

respråkat och som har fått mest genomslagskraftangående hur den framtida sam-

hällsmodellen skall se ut så att regionerna får de bästa förutsättningarna för nå 
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ekonomiskt tillväxt. Det ska tas i åtanke att mer än ett förslag har lags fram, men 

då de andra förslagen inte fått lika mycket uppmärksamhet och regeringens beslut 

att införa den förstnämnda, så är det inte relevant att redogöra de andra modeller-

na i detalj. 

 

4.2.1 Regionalomvandling 

I slutrapporten framför ansvarskommittén tre olika modeller för att bl.a. främja 

tillväxten i landets regioner. En av modellerna, ”regionalt statligt ansvar”, innebär 

att staten (via länsstyrelsen) innehar huvudansvaret angående regionens utveckl-

ing. En annan modell, ”kommuner i samverkan”, syftar till att kommunerna själva 

tillsammans med landstinget bildar kommunalförbund och därigenom förfogar 

över det regionala utvecklingsarbetet. Den tredje modellen, ”regionkommuner”, 

innebär att regionerna själva bär ansvaret för den regionala utvecklingen och gör 

regionfullmäktige till det högsta beslutande organet i regionen.
109

 Denna modell 

var också den som fick bäst bemötande i remissinstanserna, vilket gjorde att 

kommittén lyft fram den som sitt främsta alternativ. 

 

 

 

Regionkommunmodellen medför en ny länsindelning som innebär, man reducerar 

dagens 21 län till 6-9 stycken. Regionkommuner skall i denna modell ersätta 

landstinget och ta över dess uppgifter vilket är hälso- och sjukvård, samt få hu-

vudansvaret för den regionala utvecklingen. Det kommer också att som till lands-

tingen, ske direktval till posterna för att bevara den demokratiska validiteten.
110

 

Modellen kommer innebära ur tillväxtsynpunkt att större geografiska områden 

bildas, vilket ska leda till att mer resurser skjuts in till utvecklingsarbetet för att 

göra regionerna mer konkurrenskraftiga på den internationella arenan.
111

 Det med-

för också ett större befolkningsunderlag per region där man satt ett riktmärke på 

1-2 miljoner invånare (minst en halv miljon). Med ett större befolkningsunderlag 

så får företagen som verkar inom regionen en större hemmamarknad, där man en-

klare kommer kunna hitta den mest lämpade för arbetet.
112

 Vidare har man satt 

upp mål där varje region ska ha minst ett universitet/högskola med fasta forsk-

ningsresurser, något som vissa idag saknar (Dalarna, Gävleborg). Detta för att tä-

tare väva samman regional produktion och kunskap/utbildning så att regionen når 

en hållbar utveckling och tillväxt.
113

 Arbetsmarknadsregionerna spelar här en vik-

tig roll i den nya gränsdragningen eftersom den skildrar människors rörelsemöns-
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ter vid arbetspendling. Då arbetsmarknadsregionen som nämnt tenderat att växa 

ihop är det viktig att de nya regionerna anpassas efter denna utveckling så att man 

enklare kan planera byggandet av exempelvis infrastruktur.
114

 

 

Den modell som framförs har tagit stor hänsyn till det ekonomiska perspektivet 

där man försöker öka regionernas kapacitet utifrån dess egna förutsättningar för 

att absorbera innovationer och optimera utvecklingen samt tillväxten.
115

 Ökande 

och etablering av de regionala resurserna för att göra regionen mer attraktiv för 

företag är något som överensstämmer med bl.a. Porters konkurrenskraftmodell. 

Han menar att en stark hemmabas (region) kan tillfredsställa företagens efterfråga 

på bl.a. forskning, utbildning, arbetsmarknad och infrastruktur.
116

 I Tödtling och 

Trippls (2005) teori är uppgraderandet av attraktionsvärde en av de viktigaste och 

övergripandeåtgärderna för lösa regionernas kriser. Likt ansvarskommitténs idéer 

så spelar universitet och forsknings en viktig roll för att lyfta regionens utveckling 

och tillväxt möjligheter. Det är också aktiviteter som både liknar resursallokering 

och beteendeadditionalitet som Henning et al. (2010) beskriver i sin teori om 

lämpliga åtgärder. Genom att etablera universitet och se till att humankapitalet är 

anpassad efter marknaden så försöker man ändra beteende hos regionens aktörer, 

vilken kan liknas en systemorienterad åtgärd (se bilaga 1). Utökade resurser kan 

både ses som företags – och systemorienterad åtgärder och stämmer väl överens 

med båda nämnda aktiviteterna. Då resurserna används till att t.ex. stärka infra-

strukturen, ge olika sorters stöd till företag och kluster, samt stärka nätverken mel-

lan aktörerna.
117

 

 

 

Regionkommunerna kommer som ovan nämnt bli navet av denna omvandling, då 

de innehar huvudansvaret för den regionala utvecklingen m.m. Genom direktval 

får regionens företrädare politiskt legitimitet att representera regionen. Länsstyrel-

sen får i denna modell en tillbakadragen roll, där den ska agera övervakare samt 

direktlänk mellan regionkommunerna och staten. Meningen är att via Länsstyrel-

sen ska staten kunna följa varje regions utveckling och kunna föra fram de statliga 

intressena.
118

 Detta ska leda till ett effektivare samarbete mellan aktörer och in-

stitutioner. Det ska dock poängteras att regionkommunerna inte kommer ha högre 

befattning än kommunerna.
119

 För Göran Carlsson är det viktigt att besluten tas 

lokalt, vilket var en av huvudorsakerna till att man bildade ett regionförbund (reg-

ion Dalarna) som är en alternativ modell.
120

 Då man inte uppfyllde vissa krav för 

få bli fullvärdig regionkommun: 
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[…]men huvudsyftet var att få ett lokalt och regionalt infly-

tande över utvecklingsfrågorna som man saknade tidigare 

när det var statliga myndigheter som styrde,[…]Se till att 

besluten var förankrade och tagna samt skulle inte ligga på 

statlig myndighet som dessutom har ett lydnadsförhållande 

till Stockholm. 

 

     (Göran Carlsson) 

 

Ur tillväxtperspektivet så betyder detta att regionkommunerna ska bidra till att 

skapa goda förbindelser mellan olika sektorer och aktörer. Men också vara med 

och utarbeta i samförstånd med kommunerna, regionala tillväxtprogram (RTP) 

som ska beskriva vilka insatsområden som ska prioriteras och göra en analys av 

regionens tillväxtförutsättningar för att en hållbar tillväxt skall äga rum. Syftet är 

det skall kunna besluta vilka projekt och företag som kan genera tillväxt och där-

med behöver finansiellt stöd för lyckas.
121

 Regionkommunmodellen godtogs år 

2009 av regeringen och för närvarande håller ansökningar om regionsbildning ske 

runtom i landets län.
122

 

 

Ansvarsfördelningen där en myndighet (regionkommun) får huvudansvaret för 

bl.a. den regionala tillväxtpolitiken, för undvika en ”regional röra”, är en åtgärd 

som kännetecknar Töftlings och Trippl (2005) modell (se bilaga 2). Där vill man 

stimulera nätverken mellan regionens olika aktörer så att ett effektivare samarbete 

kan äga rum. Dessutom med en tydlig ansvarstagare och företrädare för regionen 

så vet alla inblandade vem de ska vända sig till, vilket skapar tillit. Tillit är en fak-

tor som Putnam (1993) menar är huvudnyckel till ekonomiskt framgång, och som 

verkar varit frånvarande i nuvarande samhällsorganisation.
123

 Regionala tillväxt-

program kan också betraktas som beteendeadditionalitet, då man tillsammans med 

företagen gör gemensamma planer och analyser. Vilket både är ett system – och 

företagsorienterad åtgärd (se bilaga 1).
124

 

 

4.3 Illustration av visionen 

I detta avsnitt presenteras resultatet av försöksverksamheterna region Skåne och 

Västra Götalandsregionen, som i över ett decennium haft huvudansvaret över den 

regionala näringslivsutvecklingen och tillväxten.  
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4.3.1 Resultatet av region Skåne och Västra Götalandsregionen 

 

Som tidigare nämnt så fick Skåne och Västra Götaland sin regionstatus år 1999 

när båda gick med på att agera försöksverksamheter.
125

 Detta innebar att regioner-

na etablerade självstyrande organ i form av regionfullmäktige som övertog ansva-

ret för bl.a. den regionala utvecklingen – och tillväxten. I Skåne har de också valt 

att dela in regionen i fyra regiondelar, för att på bästa möjligaste sätt kunna utar-

beta program som är anpassade efter områdes förutsättningar.
126

 Bildandet av reg-

ionfullmäktige har medfört att olika aktörer numera agerar tillsammans, för att ta 

tillvara på regionens utvecklingsmöjligheter.
127

 Här har verksamheterna gått två 

olika vägar för att få aktörer delaktig i det regionala utvecklingsarbetet Göran be-

rättar: 

 

Västra Götaland har delat ut beslut i del regionala försam-

lingar, vilket är bra. Skåne däremot har en toppstyrd organi-

sation, där besluten tas uppifrån vilken man försöker kom-

pensera med åka ut och lyssna 

(Göran Carlsson) 

 

Lindell anser det finns en samarbetsvilja även fast det uppstått vissa komplikat-

ioner med nya upplägget: 

  

Finns ju en del komplicerade skärningspunkter, där vissa in-

satser når hela Skåne, andra har mindre geografiskt räck-

vidd. Men det finns ju ändå en generell helhetsbild att få 

Skåne att växa som inte fanns tidigare, vi har gått ifrån ”by-

politiken”. 

 

     (Christian Lindell) 

 

Med detta upplägg så har båda regionerna i samarbete med företag och organisat-

ioner utarbetat näringslivsprogramför att förstärka näringslivet.
128

 En viktig del i 

detta är att man har fått utökade resurser för utvecklingsarbetet genom bl.a. egna 

skattemedel som inriktas till utveckling – och tillväxtarbete.
129

 Något som inte var 

möjligt då staten via länsstyrelsen hade det yttersta ansvaret för den regionala ut-
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veckling - och näringsverksamheten, vilket i Skånes fall medförde en stram bud-

get.
130

Christian Lindell säger: 

 

När det fortfarande i huvudsak var satt på länsstyrelsen och 

utvecklingsverksamheten var finansierat för statliga medel 

så hade vi en budget på12-13 miljoner, nu har vi en total 

budget på ca 100 miljoner. 

 

     (Christian Lindell) 

 

Mycket av pengarna har främst använts till att hjälpa små - och medelstora företag 

till att bli konkurrenskraftigare på den internationella marknaden. I Västra Göta-

landsregionen har speciella finansieringsprogram skapats som ägs och drivs av 

regionen. Efter EU:s definitioner är det små - och medelstora företag, med pot-

ential att växa med hjälp av FoU-insatser samt etablera sig på den globala mark-

naden som kan ansöka att få ta del av programmet.
131

 Regionen gör också succes-

siva byggen av RIS för att få ett ekonomisk nytänkt, men också för att attrahera 

företag och kluster inom nya branscher. Resultatet har blivit att man börjar se ten-

denser på en transformation där regionen går från traditionell till kunskaps - och 

forskningsintensivindustri.
132

 I Region Skåne sker det stora insatser inom kluster-

bildning. Lindell berättar: 

 

Det vi på näringslivsenheten har bidragit med är kluster-

satsningar vilket vi förut inte hade möjligheten att göra, med 

den kraft vi har idag tillsammans med dåtidens statliga 

finansiering. Insatserna i framförallt livsmedel och läkeme-

delkluster har betytt mycket tror jag. 

 

     (Christian Lindell) 

 

Här har det skett en övergång sedan mitten av 2000-talet, där gamla klusterområ-

den numera utgör tjänstebaserad tillverkning.
133

 Byggandet av RIS för att få ett 

ekonomisk nytänkt överensstämmer med Tödtling et al (2010) typologi om vad 

som behövs göra i en gammal industriregion. I en fragmenterad region är kluster-

frågan, ett viktigt område att hantera för att kunna skapa tillväxt.
134

 Denna typ av 

satsning kan också identifieras som resursallokering, och främst systemoriente-
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rade åtgärder då man ger finansiellt stöd till teknologi – och innovationscent-

rum.
135

 

 

Men trots klustersatsningar kan man bara identifiera två sektorer som uppvisar 

tydliga klustermönster (life science och livsmedel) och fyra som har tendenser av 

klustermönster (trä, besöksnäringen, IT, och förpackning). Dessutom är produkti-

viteten i både life science och IT lägre än landets genomsnittliga. Det kan bero på 

den stora teknologiska och organisatoriska turbulensen som drabbat sektorerna.
136

 

Detta är också något som Lindell är medveten om och oroad över: 

 

Dock så har vi en problematisk utveckling av våra starka 

kluster, där bl.a. Astrazeneca inom life science har flyttat. 

Telecom sidan är också skakigt där Sony Ericsson hade en 

allvarlig kris för några år sedan. Just nu är det en bra ut-

veckling igen, men fortfarande skakig utveckling.  

 

     (Christian Lindell) 

 

Annat område där regionerna gjort insatser för att stärka den regionala profilen, är 

ihop byggande av infrastruktur där utbyggande av kollektivtrafiken är en av de 

största bedrifter i Skåne anser Lindell: 

 

Det största bidraget är kollektivtrafiken, där man har lyckats 

bygga samman Skåne. Möjligheterna att pendla och göra 

regionutvidgning är kollektivtrafikens stora förtjänst. 

  

     (Christian Lindell) 

 

I Västra Götalandsregionen har det skapats ett insatspaket för att förbättra infra-

strukturen, då bl.a. Göteborgs lokala arbetsmarknad i praktiken sträcker sig över 

stora delar av regionen. Därför är detta en medveten satsning att utöka pendlings-

möjligheterna för att folk lättare kan nå sina arbeten och utbildningsplatser. Ge-

nom detta har det bl.a. blivit bättre kommunikation mellan Göteborg och Bohus-

län.
137

 Göteborgsregionen anses också ha den ekonomiska strukturen för att kunna 

fungera som tillväxtmotor för övriga regionen.
138

 

 

Utökade transportmöjligheter och insatspaket till förbättrande av infrastruktur är 

något som stämmer väl överens med det teoretiska resonemanget kring resursallo-

kerings aktiviteter som Henning et al. (2010) beskriver. De menar att stärkande av 
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infrastrukturen kan ses som en systemorienterad åtgärd, då det gör regionen at-

traktivare för externa intressenter.
139

 

 

Befolkningsmässigt har båda regionerna tillgång till stora antal. Skåne fick ingen 

direkt ny befolkning till sin region, då verksamheten bara sträckte sig till de gamla 

länsgränserna. Istället har inflyttningsströmmar i form av studenter och invandring 

kommit att utgöra stora delar av regionens nya arbetskraftutbud. Västra Göta-

landsregionen har efter sammanslagningen (se avsnitt 4.1.1) fått tillgång till ett 

större befolkningsunderlag och area. Samtidigt har också Universitet Chalmers 

som en av fyra skolor i landet fått entreprenörskap utbildning.
140

 Men trots stora 

befolkningsunderlag och tillgång till högkvalitativa universitet (Lund, Malmö och 

Göteborg) med FoU resurser, har båda problem att ta tillvara på sin utbildade ar-

betskraft då utbildningarna inte är tillräckligt matchande mot arbetsmarknaden.
141

 

Lindell säger: 

 

Stora delar av Sverige har ju en minskat befolkningsut-

vecklings ett demografiskt problem, medan vi har ett kom-

petensproblem. Men det är enklare att åtgärda en individs 

utbildningsprofil än inte ha någon individ. Vi har ett hu-

mankapital som behöver utvecklas och nyttighetsgöra. 

 

     (Christian Lindell) 

 

Detta är en någonting som måste fungera o.a. region typ, då humankapitalet är en 

viktig faktor för att RIS ska kunna fungera. Utan rätt utbud av arbetskraft kommer 

det blir svårare att locka till sig utomstående företag samt bilda nya.
142

 Trots vissa 

problem i form av lägre produktivitet en riksgenomsnittet.
143

 Anser Lindell att 

regionalomvandling har varit ett lyckat projekt, i arbetet att stärka den regionala 

profilen: 

 

Ja, det vi har lyckats med är att få politiskt legitimitet för 

utvecklingsarbetet som inte fanns tidigare samt politiskt 

förankring att satsa mer pengar. Det märkts att externa in-

tressenter är villiga att dra sig till Skåne och inte behöva 

böna efter pengar. 

 

     (Christian Lindell) 

 

Även regionchefen Göran Carlsson anser att båda dessa regioner har ett försprång 

jämfört med de andra: 
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De två storregionerna som finns (Skåne, Västra Götaland) 

har ett försprång genom regionsbildning, bl.a. det politiska 

inflytande, och resursmässiga[…] 

 

     (Göran Carlsson) 

 

Region Skåne har också ett uttalat mål att bli Europas mest innovativa region vil-

ket Henning et.al (2010) anser är rimlig ambition utifrån de förutsättningar och 

storlek regionen befogar över.
144

 Västra Götalandsregionen satsar i sin tur på bli 

ledande inom kompetens och kunskapsutveckling. Regionen vill bl.a. skapa at-

traktiva högskoleutbildningar och få en jämnare utbildningsnivå i hela regionen 

etc. 

 

Båda respondenterna verkar också överens att en regionalomvandling är nödvän-

digt utifrån flera perspektiv för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftig: 

 

[…] Jag tror det ger bättre förutsättningar[…] 

 

     (Christian Lindell) 

 

Ja, jag tror det både är en nationskonkurrens då det inte är 

bra som det är idag. Men också en internkonkurrens i Sve-

rige […] 

 

     (Göran Carlsson) 

 

Även bland andra experter och politiker, framhåller man tillväxtfrågorna som 

en av de viktigaste anledningar varför en ny regionindelning är nödvändig. 

Bland de tyngsta argumenten är arbetsmarknadsregioner och ett större befolk-

ningsunderlag det som många ansåg vara den stora anledningen till att reg-

ionalomvandlingen borde ske.
145

 Den stora problematiken ligger dock i hur 

man ska avgränsa regionerna, speciellt i västra Svealand och södra norra Sve-

rige. Medan Skåne och Västra Götalandsregionen har goda förutsättningar 

med tydliga regionala centrum så är det svårare att få till jämnt fördelade reg-

ioner i övriga landet. Bland annat finns risken att befolkningsunderlaget är 

sämre uppe i norr än i de södra delarna vilket kan medföra segregation mellan 

regioner
146

 En annan risk som Carlsson framhäver är avsaknad av lokal för-

ankring när besluten tas:
147
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[…]Man måste skapa ett samband mellan regioner och 

kommuner annars kan de bli farligt. Risken är det kan bli ett 

regionalt perspektiv utan lokal förankring, risk de lokala in-

flytande inte finns med.  

 

     (Göran Carlsson) 

 

Ansvarskommittén skriver i sitt sluttänkande, att utifrån erfarenheterna från 

bildandet av region Skåne och Västra Götalandsregionen så är länsindelning 

av denna storlek en komplicerad process.
148

 Trots en del problem så belyser 

kommittén lik respondenterna också att regionomvandling medför fler fördelar 

som inte finns med nuvarande samhällsorganisationsstruktur. Vilket de goda 

erfarenheterna från Skåne och Västra Götaland har bevisat.
149
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5 Funktionsfyllnad och Applicering 

I detta kapitel kommer jag att besvara mina inledande frågeställningar och koppla 

svaren till de teorier jag presenterat. Frågorna som jag ämnat besvara är: 

 

 

 Vilka funktioner kan en regionalomvandling fylla i arbetet för en starkare 

regional näringslivsutveckling  

 

 

 Beroende på regionens karaktär, hur påverkar de funktionerna som en 

regionalomvandling bidrar med den regionala näringslivsutvecklingen? 

 

Den första frågan kommer jag besvara under rubriken funktionsfyllnad. Resultatet 

baseras utifrån den insamlade empiri som redogörs i identifierings kapitel, vilket 

jag sedan kommer återkoppla till teorin i början av arbetet. Den andra frågeställ-

ningen kommer att besvara under rubriken applicering. Här kommer jag att titta 

om verkligheten överensstämmer med teorin, i syfte att skapa ett underlag för 

mina svar på frågeställningen. Jag kommer sedan avsluta med en diskussion över 

uppsatsen och reflektera till valet av metod. 

 

 

5.1 Funktionsfyllnad  

I detta avsnitt ämnar jag att redogöra för vilka funktioner regionalomvandlingen 

kan fylla för att regionerna ska få en starkare näringslivsutveckling. För att sedan 

knyta an till policymodell.  

 

Vad kan då regionalomvandlingen eller som andra kallar det regionindelning bi-

dra med? I Ansvarskommitténs rapporter kan man urskilja vissa punkter som är 

mer framstående än andra rörande regional näringslivsutveckling. Jag har lyckats 

identifierat tre huvud funktioner som kan bidra till en starkare näringslivsutveckl-

ing: 

 

 Tydligare ansvarsfördelning - Det största bidraget till en starkare regional 

näringslivsutveckling är regionkommuner. Här finns det lite olika varian-

ter hur styret och ansvarsfördelningen hanteras, där Västra Götaland valt 

att fördela besluten till del regionala församlingar, har Skåne valt en mer 
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toppstyrd modell. I Skånes modell tas besluten uppifrån (regionfullmäk-

tige) men som kompenseras med att man åker ut och lyssnar på olika aktö-

rer för att alla ska få sin röst hörd. I båda fallen har man lyckats skapa en 

bättre kommunikation och samverkan mellan regionens olika aktörer då ett 

tydligt ledarskapfinns. Tillsammans har man lyckats fått en lokal förank-

ring i besluten och en gemensam vision, dessutom med en större budget. 

Att se utifrån regionens egna förutsättningar och behov, istället för statens, 

är något som saknats tidigare men som tillkommit i denna modell. 

 

 Utökade resurser– Genom regionindelning kommer de nya storregionerna 

få större befolkningsunderlag och utökade geografiska faktorer som också 

bidrar till en starkare tillväxt. Då många områden saknar arbetskraft p.g.a. 

inflyttning till storstäder och pensionsvågen så kan en ny regionindelning 

ge regionerna det resursutbud som behövs för att attrahera företag. Det bi-

drar också till mera finansiella medel då regionerna själva utan alltför 

många mellanhänder har hand om pengarna. Större områden kommer 

också innebära att man enklare kommer kunna hantera de i hopväxande 

LA som successivt blivit färre genom åren. Även om det redan förekom-

mer samarbete där man jobbar över länsgränserna bör det underlätta för 

alla inblandade om man jobbar under samma riktlinjer. 

 

 Akademi - Annan faktor som gränsar till tidigare nämnda område och som 

bidrar till en starkare näringslivsutveckling är utbildning. Då vissa region-

er saknar en akademi med fasta forskningsresurser (t.ex. Dalarna, Gävle-

borg) så planerar man att varje ny storregion ska ha minst ett universitet 

eller högskola med fasta forskningsresurser. Humankapitalet som skapas i 

akademierna ska vara anpassad efter regionens näringslivs och arbets-

marknad. Men också för att locka till sig företag, inom kunskapsbaserade 

branscher.  

 

Utifrån policymodellen (se avsnitt 2.1, bilaga 1) kan man dela in de funktioner 

som regionalomvandlingen bidrar med till följande kategorier. Beteendeaddit-

ionalitet har kunnat identifieras i två av de tre nämnda punkterna. En tydligare an-

svarsfördelning överensstämmer med denna aktivitet då man försöker förändra 

beteendet hos regionens aktörer genom att skapa en tydlig ansvarsfördelning med 

regionfullmäktige som ledande beslutsorgan. På så vis vet både offentliga och pri-

vata aktörer vem de kan vända sig till, vilket gjort det enklare att utarbeta gemen-

sam planering som involverar alla deltagande. Detta kan betraktas både som 

systemorienterade – och företagsorienterade åtgärder då framförallt gemensam 

strategiskt planering sker i större utsträckning. Även akademin kan med stöd av 

empiri identifieras under beteendeadditionalitet. Där de främst handlar om syste-

morienterade åtgärder då framtida utbildningar ska vara anpassade efter näringsli-

vet och arbetsmarknadens som finns i regionen. Detta är något som kännetecknar 

en nätverksbyggande/matchmaking åtgärd för att stärka regionens profil. Men det 

kan också gå under företagsorienterade åtgärder som rekrytering och utbildning då 

man hjälper företagen hitta rätt arbetskraft. Utökade resurser kan med stöd av 
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empiri identifieras som resursallokering då resurserna både användas som sub-

ventioner till infrastruktur och att hjälpa nya företag vilket kan ses som företags-

orienterade samt systemorienterade åtgärder.  

 

Med stöd av empirin så kan man sammanfatta att en regionalomvandling kommer 

kunna bidra med framförallt att effektivisera det regionala näringslivsutvecklings 

arbetet. Men också ökande av resurser på flera områden för att regionerna ska 

kunna växa är något jag kunnat identifiera.   

 

5.2 Applicering 

Detta avsnitt ämnar se om Tödtling och Trippls teori överensstämmer på svenska 

förhållanden. Appliceringssteget innebär jag jämför och kartlägger om regional-

omvandlingen kommer kunna skapa tillväxt i de regiontyper som författarna be-

skriver i sin fallstudie.  

 

Överrensstämmelsen mellan det teoretiska antagandet och de bidragande funkt-

ionerna verkar stämma väl överens i alla tre regiontyperna. Dock så överens-

stämmer och påverkar det olika mycket beroende på regiontyp. 

 

Periferiregionerna har som tidigare nämnt svårt att skapa tillväxt då man framför-

allt saknar vissa ”centrala resurser”. Avsaknaden av RIS och låga koncentrationer 

av FoU-verksamheter är bara några av många problem som periferiområden har 

(se avsnitt 3.1.1, bilaga 2). Här är det framförallt akademin som anses kunna ha 

störst inverkan. Införskaffandet av universitet med fasta forskningsresurser fyller 

ett tomhål som denna regiontyp saknar. Detta kommer också göra regionen mer 

attraktiv för nya företag och forskningscentra då kunskapsinfrastrukturen för-

stärkts. Utökade resurser i form av arbetskraft, finansiella medel m.m. hjälper pe-

riferiområden att stärka regionens profil genom exempelvis utbyggandet av infra-

struktur då större resursutbud finns att tillgå.  Funktionen med regionkommuner 

får anses ha minst påverkan på denna regiontyp. Även om den bistår med att un-

derlätta kommunikation och samverkan mellan aktörer samt ser till att man ser ut-

ifrån regionens behov, så är det inte periferiområdenas främsta barriär för att 

kunna få en starkare näringslivsutveckling. 

 

I gamla regioner så har alla de bidragande funktionerna ungefär lika stor inverkan 

på den regionala näringslivsutvecklingen.  Akademin kan med hjälp av sina fasta 

forskningsresurser få dessa regioner att slå sig in på nya banor och överge den 

traditionella tunga industri som de har överspecialiserat sig i. Via forskning kan 

industrierna söka sig till nya marknader av mer högteknologisk karaktär. Till-

gången till mer resurser kan samtidigt underlätta övergången till en mer kun-

skapsbaserad ekonomi. Genom ett ökat utbud av befolkning kan man tillsammans 

med akademi skapa nytt humankapital inriktad mot nya sektorer. Ett ökad finansi-
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ellt kapital ger också gamla industriregioner möjligheten att på allvar bryta den 

”onda” cirkeln då man bl.a. kan ge stöd till kluster som är verksamma inom teknik 

- och kunskapsområden. Att få en tydligare ansvarsfördelning kan bli nyckeln till 

att de två ovanstående får full effekt. Genom tydligare mål som sätts efter region-

ens behov och förutsättningar kan man få aktörerna att överge det gamla tänket. 

 

Fragmenterade regioner har som tidigare nämnts svårt att skapa tillväxt trots goda 

förutsättningar då främst kommunikation och samverkan bland aktörerna är av låg 

standard (se avsnitt 3.1.3). Här är det framförallt en tydligare ansvarsfördelning av 

de tre funktioner som ger störst påverkan. Genom etablering av regionkommuner 

får dessa regioner en ledande organisation som kan mobilisera offentliga och pri-

vata aktörer och få dem att agera tillsammans för en starkare näringslivsutveckl-

ing (se avsnitt 5.2.1). Tillgång till en akademi med fasta forskningsresurser har i 

denna regiontyp ingen större radikal påverkan eftersom den redan besitter ett stort 

antal FoU-verksamheter och högteknologiska företag. Den effekt som skulle 

kunna medföras är att man får en bättre anpassning av humankapital mot arbets-

marknaden, något som tidigare brustit i regionen. Däremot ger utökade resurser 

regioner med karaktärsdrag av fragmentering möjligheten att med större kraft-

främja nätverken mellan olika aktörer och ge support åt nya klusterbildningar 

m.m. 

 

Sammanfattningsvis kan man med resultatet av appliceringssteget och stöd från 

empirin se att de bidragande funktionerna har kunnat appliceras på Tödtling och 

Trippls tre regioner. Beroende på regionens karaktär så har påverkan på funktion-

erna haft olika genomslag. 

 

5.3 Avslutande diskussion 

Med mina frågeställningar besvarade ämnar jag avsluta denna uppsats med en 

kort diskussion om framtida utsikter rörande regionalomvandlingen. 

Helhetsmässigt, kan man säga att en regionalomvandling kommer kunna bidra till 

att regionerna står bättre rustade för framtida utmaningar. Genom att flytta huvud-

ansvaret av näringslivsutvecklingen från nationellt till regional nivå med region-

fullmäktige som ledande organ i de nya regionkommunerna verkar möjligheterna 

att få ett mer dynamiskt näringsliv och konkurrenskraftigare region gentemot den 

övriga världen öka. Dock så kan man inte blunda för att det fortfarande finns nya 

och gamla problem som behövs behandlas. Exempelvis hur regionkommuner ska 

bibehålla den lokala förankringen och få insatserna att nå ut till alla delar av reg-

ionen. Här har som tidigare nämnts region Skåne och Västra Götalandsregionen 

valt två olika vägar som både har sina styrkor och svagheter (se avsnitt 5.3.1., ap-

pendix I, III). Frågan ställs också vilken eller vilka städer inom regionen som ska 

inneha ett universitet med fasta forskningsresurser då vissa län saknar det. 

Huruvida man ska gå efter storlek eller var staden är placerad i den nya storreg-
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ionen är bara ett av många problem som uppkommer med denna modell. Här an-

ser jag att regionerna själva noga måste överväga vad som är bäst för regionen och 

inte städerna. Vad gäller utsikterna för framtida forskning inom ämnet ser jag 

många områden som skulle behöva en utförligare undersökning. Bland annat ser 

jag gärna att utförligare forskning görs till anknytande områden så som hälso – 

och sjukvård samt staten och den kommunala sektorn. I syfte att få ett större un-

derlag om regionalomvandlingen kommer kunna stärka den regionala profilen. 

Jag ser gärna en vidare forskning inom detta område där en kartläggning av de 

nya regionernas framförs och andra faktorers påverkan. Gärna med stöd från mina 

egna utgångspunkter och resultat.  

 

Mitt val av metod anser jag har varit väl anpassat till studiens ändamål och pro-

blemfrågor. Genom att kombinera kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer 

med semistrukturerad karaktär har jag fått informativa svar och ett brett underlag 

att kunna besvara vilka funktioner som tillkommer och dess inverkan på regioner-

na. Det jag kan tycka saknas i min undersökning är en intervju med någon på 

Västra Götalandsregionen. På grund av brist med tid har jag fått förlita mig på se-

kundärmaterial om vilka resultat som uppnåtts efter att Västra Götaland blivit en 

regionkommun.  

 

 

 

 

 

 

 

” 
 

. 
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6 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag ämnat besvara vilka funktioner en regionalomvandling 

kan fylla i arbetet för en starkare regional tillväxt samt hur det påverkar regionen 

beroende på dess karaktär. Jag har använt mig av två teoretiska ansatser, varav 

Franz Tödtling och MichaelaTrippl (2005) kartläggningen av tre olika regiontyper 

problem och nödvändiga åtgärder utgör min ena teori. Den andra är hämtat från 

Henning et.al (2010) som beskriver konkreta representativa åtgärder för att få ett 

fungerande innovationssystem.  

 

Den metod jag använt mig av för att besvara mina frågor är av kvalitativ karaktär, 

där jag också använt mig av semistrukturerande intervjuer. Intervjuerna har funge-

rat som ett komplement till min insamlade empiri då jag får ”färskt” data som inte 

går att läsa sig i litteraturen. Antal gjorda intervjuer kan beräknas till två stycken, 

med representanter från näringsliv Skåne och region Dalarna. 

 

Slutsatserna jag kommit fram till med stöd av mitt insamlade empiri är att reg-

ionalomvandlingen fyller tre huvudfunktioner till en starkare näringslivsutveckl-

ing. Dessa tre är tydligare ansvarsfördelning, utökade resurser och akademi. Den 

förstnämnda, tydligare ansvarsfördelning innebär att regionkommuner bildas med 

regionfullmäktige som ledande organ, i syfte att bl.a. få bättre samverkan mellan 

regionens aktörer. Utökade resurser betyder att varje region kommer ha större be-

folkningsmängd – och geografiskt område samt mer finansiella resurser. Med 

akademi menas att varje region ska ha minst ett universitet eller högskola med 

fasta forskningsresurser. Humankapitalet som utbildas ska dessutom vara anpas-

sad efter regionens arbetsmarknad. Beroende på regionens karaktär så påverkar 

funktionerna olika mycket. I periferiregioner är de framförallt akademi som har 

störst inverkan, då problemet ligger i att regionen saknar ”centrala resurser” för att 

kunna få tillväxt (se avsnitt 2.1.2). Hos gamla industri regioner har alla tre lika 

stor påverkan, då regionen dels saknar resurser och skola av god kvalité för att 

kunna bryta den negativa spiralen. Men även den politiska aspekten hämmar ut-

vecklingen då man har en övertro på sin traditionella industri (se avsnitt 2.2.2). 

Genom de funktioner som regionalomvandlingen bidrar med, kan man få rätsida 

med problemen. I fragmenterade regioner är det främst en tydligare ansvarsför-

delning, som ger störst effekt, då kommunikationen och samarbetet aktörerna 

emellan sällan existerar. Detta har bidragit till att den ekonomiska tillväxten ute-

blir, trots goda förutsättningar (se avsnitt 2.2.3). Helhetsmässigt verkar en reg-

ionalomvandling befogat då det ger regionerna bättre förutsättningar att bli kon-

kurrenskraftigare både på nationellt och internationellt nivå. Men det gör också att 

regionerna är bättre förberedda inför framtida utmaningar som den ”nya” globala 

kunskapsekonomin medför. 
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http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Vastra-

Gotalandsregionen---en-region/ (2011-08-11)  

 

Västra Götalandsregionen – Näringslivsutveckling i Västra Götaland 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra Gotalandsregion-

en/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/ (2011-08-12) 

 

Västra Götalandsregionen – Västsvenska paketet  

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-

Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur-IT-

kollektivtrafik/Det-vastsvenska-infrastrukturpaketet/Fragor-och-

svar/#varforpaket (2011-08-14)  

Förteckning över intervjupersoner: 

 

Lindell Christian. Analysansvarigt näringsliv Skåne, Malmö stad 2011-08-08 

 

Carlsson Göran. Regionchef region Dalarna, Falun 2011-08-05 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/1892/a/12424
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11548/a/119423
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/demokrati/darfor_ar_sjalvstyrelse_bra
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/demokrati/darfor_ar_sjalvstyrelse_bra
http://skane.se/sv/Webbplatser/Fakta-om-Skane-2010/Befolkning/Fler-och-yngre-skaningar/
http://skane.se/sv/Webbplatser/Fakta-om-Skane-2010/Befolkning/Fler-och-yngre-skaningar/
http://skane.se/sv/Om_Region_Skane/Hur-Region-Skane-bildades/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Naringsliv-Skane-samlingsnod/Naringsliv-Skane/Om_Naringslivsutveckling/Kommunal-samverkan/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Naringsliv-Skane-samlingsnod/Naringsliv-Skane/Om_Naringslivsutveckling/Kommunal-samverkan/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Detta-arbetar-regionen-med/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Detta-arbetar-regionen-med/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Vastra-Gotalandsregionen---en-region/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Vastra-Gotalandsregionen---en-region/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra%20Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra%20Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur-IT-kollektivtrafik/Det-vastsvenska-infrastrukturpaketet/Fragor-och-svar/#varforpaket
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur-IT-kollektivtrafik/Det-vastsvenska-infrastrukturpaketet/Fragor-och-svar/#varforpaket
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur-IT-kollektivtrafik/Det-vastsvenska-infrastrukturpaketet/Fragor-och-svar/#varforpaket
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur-IT-kollektivtrafik/Det-vastsvenska-infrastrukturpaketet/Fragor-och-svar/#varforpaket
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                   Resursallokering                                                     Beteendeadditionalitet 

Bilaga1: Sammanfattar olika konkreta åtgärder för att stödja innovationssystemet Källa: 

Henning et al. 2010 s.115 Modifierad av författaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagas-

orienterade 

åtgärder 

Subventioner till forskning 

 

Fördelning av riskkapital 

 

Subventioner till fortbildning 

Finansiellt stöd till nyföretagande 

 

Nya finansiella instrument (t.ex. ”mäklar-

tjänster” mellan företag och banker) 

 

Rekrytering och utbildning 

 

Rådgivning/kompetensutveckling 

 

Inkubatorverksamhet 

 

Utformning av affärsplaner 

 

Innovationsstöd/utbildning 

 

Framsynsanalys/strategisk planering 

 

 

 

 

System-

åtgärder 

Subventioner till forskningssamarbete 

 

Subventioner till infrastruktur 

 

Finansiellt stöd till mobilitet mellan industri 

och akademi 

 

Subventioner till företagstjänster 

 

Finansiellt stöd till teknologi- och innovat-

ionscenter 

 

Nätverksbyggande/matchmaking 

 

Utformning av gemensam vision/kultur 

 

Marknadsföring/profilering  

 

Lobbyverksamhet 

 

Utbildning för policymakers 

 

Framsynsanalys/gemensam strategisk plan 
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Bilaga 2: Sammanfattar regionernas viktigaste egenskaper och faktorer som ligger bakom deras 

svaga innovationsförmåga. Källa: Tödtling et al. 2005 s 10. Modifierad av författaren 

 

 

 
Dimensions problem  

Periferiregioner 
(organisationalthinness) 

Gamla industri-
regioner 
(lock-in)        

Fragmenterade regioner 

Regionala kluster och 
företag 
 

svagt utvecklat eller 
total avsaknad av klus-
ter 
 
Små – och medelstora 
företag dominerar 

Mestadels specia-
liserad på tradit-
ionell industri  
 
Storföretag do-
minerar 

Många industrier/tjänster, 
men kunskapsbaserade klus-
tersaknas oftast 

Innovationsverksamhet  Låg nivå av FoU och 
produktinnovation 
 
Betoning på inkremen-
tell och process inno-
vation 

Smala tekniska 
banor 
 
 
Dominans av 
inkrementell och 
process innovat-
ion 

Högkvarter inom FoU försto-
ring och högteknologiska före-
tag 
 
Produktinnovationer och ny-
bildade företag är mestadels 
under 
förväntningarna   

Kunskapsutveckling och 
spridning 

   

Universitet och forsk-
ningsorganisationer 
 

Få eller av låg standard Mestadels orien-
terad mot tradit-
ionell indu-
stri/teknologi  

Många och av hög kvalité  
Svaga länkar till industri 

Utbildning/ Träning Nivån är vanligtvis låg 
till medelhöga kvalifi-
kationer  

Betoning mesta-
dels på tekniska 
färdigheter; Le-
darskap och mo-
derna meriter 
saknas oftast 

Stort utbud av skolor 
och andrautbildningsorganisat-
ioner 

Kunskapsspridning Vissa tjänster finns till-
gängliga, men i allmän-
het en "tun" struktur, 
brist på mer speciali-
serade tjänster 
 
Dålig orientering på 
efterfrågan 

Många och speci-
aliserade organi-
sationer, men de 
är svagt 
koordinerade  
 
 
 
Dålig orientering 
på efterfrågan 

I allmänheten hög täthet av 
främst kommersialiserade 
tjänster 

Nätverk Fåtal i regionen på 
grund av svaga kluster 
och "tunn" institutionell 
struktur 

Präglas ofta av 
tekniska och/eller 
politiska inlås-
ningar 

Ofta några kluster och innovat-
ion nätverk, marknads länkar 
dominerar 
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Bilaga 3: Ger en överblick överviktiga områden där man borde agera Källa: Tödtling et al. 

2005 s 17. Modifierad av författaren 

 

 

 Periferiregioner 
(organisationalthinn-
ness) 

Gamla industriregioner 
(lock-in)        

Fragmenterade region-
er 

Strategier för region-

ala ekonomin 

Förstärka/uppgradera 

den regionala ekonomin 

Förnya den regionala 

ekonomin 

Förbättra den regionala 

ekonomins ställning i 

den globala kunskaps-

ekonomin 

Innovationsstrategi “Catching up learning“ i 

förvaltning, organisat-

ion och teknik 

 

Förbättra den strate-

giska och nyskapande-

kapaciteten för 

små - och medelstora 

företag 

Söka förnyelse inom 

nya områden/banor 

 

Hitta nya marknader för 

produkt- och process 

innovation 

Nya satsningar, Veten-

skapligt baserade och 

radikal 

innovation 

 

Förbättra samverkan 

mellan industri och 

kunskap leverantörer 

Företag och regionala 

kluster 

Förstärk de potentiella 

kluster som finns i reg-

ionen 

 

Länka samman företag 

med kluster som är 

utanför regionen 

 

Attrahera innovativa 

företag och se till att 

nya företag bildas 

Ge support till kluster 

inom nya/relaterade 

branscher eller teknik-

områden 

 

Omstrukturering av 

regionens dominerande 

branscher  

 

Skapa variation, 

attrahera kluster med 

utländskt direktinveste-

ringar och se till att nya 

företag bildas   

Ge stöd till nya kluster 

med anknytning tillreg-

ionens 

kunskapsbas 

 

Utveckla speciella för-

delarför att uppnå sy-

nergier och internation-

ell synlighet 

 

Ge stöd åt nystartade 

företag och avknopp-

ningar i kunskapsbase-

rade branscher, attra-

hera utländska företag  

Kunskap leverantörer Attrahera nationella 

forskningsorganisation-

er som är relevanta för 

den regionala ekonomin 

Inrättat forskningsorga-

nisationer och universi-

tet i nya relevanta om-

råden 

Expandera och skapa 

högkvalitativa universi-

tet och forskningsorga-

nisationer inom rele-

vanta områden 

Utbild-

ning/kompetens 

Upprätta medelhöga 

faciliteter t.ex. tekniska 

högskolor/skolor 

 

Inrätta utbytespro-

gram(t.ex. "innovation 

assistenter" för små och 

medelstora företag) 

Bygg upp nya faciliteter 

(tekniska högskolor, 

universitet) 

 

Attrahera humankapital 

med andra färdighet-

er/kunskaper 

Inrättat universi-

tet/skolor för högspecia-

liserad kvalifikationer 

och kunskaper 

Nätverk Länka samman företag 

med kunskapsleverantö-

rer och myndigheter 

både inne och utanför 

regionen, ska ha en 

efterfrågestyrd ansats 

Stimulera nätverk som 

har relationer till nya 

branscher och teknolo-

gier på regional, nation-

ell och internationell 

nivå 

Främja regionala nät-

verk mellan företag, 

understödja den lokala 

forskningsindustrin 
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Appendix I 

Intervju med Göran Carlsson, regionchef på region Dalarna, Falun. 2011-08-05 

 

I det här appendixet finner man den transkriberade intervjun med regionchefen på 

region Dalarna. Då vi under intervjun kom in på sidospår som inte är väsentligt 

för uppsatsen så har jag valt att inte transkribera hela intervjun. Intervjun är inte 

transkriberad ordagrant.   

 

Jag har i denna intervju valt att fördela in frågorna under två huvuddelar, ena är 

orsaker bakom regionalomvandlingens uppkomst och resultat.  

 

Lite bakgrundsfrågor om dig. 

Vad heter du och vad jobbar du med? 

 

Göran: Göran Carlsson och jag är chef på region Dalarna 

 

Hur länge har du arbetet som chef på region Dalarna? 

 

Göran: 3-4 år, och innan dess var jag biträdande chef ungefär lika lång tid innan, 

så jag kom hit 2004, och formellt så bildades regionen 1 januari 2003. Då kom jag 

hit som biträdande efter att jag tidigare jobbat på landstinget som chef för utveckl-

ingsfrågor. 

 

Vad har du jobbat med innan? 

 

Göran: Jag jobbade på landstinget som utvecklingschef, och under mina sista 5-6 

år så var jag just ansvarig med regionala utvecklingsfrågor och sen har jag jobbat 

med hälso-sjukvårds utveckling, personalutveckling och organisationsutveckling. 

Så jag har jobbat ungefär 25 år med utvecklingsfrågor.  

 

Utbildningsmässigt, vad har du utbildat dig och vart har du utbildat dig?  

 

Göran: Jag har läst linjen för offentlig förvaltning i Lund. 

 

Vilka faktorer var viktigast till att ni bildade region Dalarna, så att det blivit 

som det står på er hemsida ett kommunalförbund? 

 

Göran: Från början var ju tanken att få bilda en fullvärdig region typ Västra Göta-

land, region Skåne som på den tiden var försöksverksamheter. Så vi förberedde 

oss för det, men sen när vi var klara efter lite omvändningar då var det inte möjlig 

längre, så den öppningen som gavs då av regeringen och riksdagen var att bilda ett 

regionförbund. Man stängde möjligheter att få söka att få bli det under ett antal år, 

och då valde vi att bilda ett regionförbund, eftersom vi var klara då, vi var överens 

i länet och alla kommuner och landsting var med. Men huvudsyfte var att få ett 
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lokalt och regionalt inflytande över utvecklingsfrågorna som man saknade tidigare 

när det var statliga myndigheter som styrde. 

 

Kände ni här på region Dalarna att man gick över mycket på varandras an-

svarsområden angående regionala utvecklingen mellan styrande organisat-

ioner? 

 

Göran: Nej, då vare länsstyrelsen, det som dök upp på arenan var landstinget som 

började utveckla ett regionalt utvecklingstänkt. Jag var nästan den första som job-

bade med dessa frågor och mitt uppdrag bestod av två saker. Det ena var att pla-

cera landstinget inom det regionala utvecklingsområdet eftersom man såg kopp-

lingen mellan kostnads baserade hälsa – och sjukvården och intäktsbaserade reg-

ionala utvecklingen. Det andra officiella som stod på papperna var se till att få 

parlamentariskt kontroll över regionala utvecklingsfrågorna d.v.s. utveckla någon-

ting så politiken fick styrning ifrån den statliga myndigheten. Jag var också sekre-

terare som ledde fram till region dalarna.  

 

Ni kände aldrig att Dalarna var på väg att halka efter i välståndet och rent 

konkurrensmässigt.  

 

Göran: Nej det var inget motiv, utan man ville få kontroll över lokalt och regionalt 

kontroll över utvecklingsfrågorna. Se till att besluten var förankrade och tagna och 

skulle inte ligga på statlig myndighet som dessutom har ett lydnadsförhållande till 

Stockholm. Tanken var också att man successivt skulle få över fler frågor till reg-

ionen men den inställningen har gått fram och tillbaka. 

 

Funderar Dalarna att slå ihop med flera län för att bilda en större region, 

och i så fall med vilka? 

 

Göran: Vi har en ansökan liggande hos regeringen, den har legat i 1,5 år och den 

innefattar en ihop slagning av Dalarna, Gävleborg och Uppsala Län. Den lämna-

des in till kammarkollegiet för prövning och underkändes. Däremot verkar det 

som man har släppt idén om storregioner när man godkände Gotland och Halland 

som enskilda regioner. Hur man än ser på det kan man inte betrakta Gotland som 

en storregion även fast man kan på något sätt ha förståelse med tanke på att den 

ligger där den ligger men Halland förstår jag inte. Om man tror på storregioner är 

Halland ett ”blindskott” och jag vet inte hur man tänker hantera det i framtiden. 

 

Vad var det som gjorde att ni ville gå ihop med Gävleborg och Uppsala Län?  

 

Göran: Främst var det sjukvården där Dalarna och Gävle är akademiska sjukhus 

och Uppsala är externa kunder vilket drev på frågan. Men också för att dessa tre 

har intressant näringsstruktur, rent kommunikationsmässigt hör de ihop och ut-

bildningsmässigt funkar de bra ihop och kompletterar varandra. 
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Har ihop växande av de lokala arbetsmarknaderna haft någon inflytande när 

ni funderat att gå ihop med de andra två länen. 

 

Göran: Nej, det är få LA som går över länsgränser, dessutom jobbar vi redan över 

länsgränser när de gäller planering av infrastruktur och kollektivtrafik. 

 

Är regionbildningen nödvändig för Sverige och Dalarna, för att det fortsätt-

ningsvis ska vara konkurrenskraftig?   

 

Göran: Ja, jag tror det både är en nationskonkurrens då det inte är bra som det är 

idag. Men också en internkonkurrens i Sverige. De två storregionerna som finns 

(Skåne, Västra Götaland) har ett försprång genom regionsbildning, bl.a. det poli-

tiska inflytande och resursmässig. Dock är frågan vad staten, regeringen och riks-

dag redo att lägga ut på regionerna om det blir storregioner. Idag så är resurserna 

för små för att få konkurrens starka regioner Mer pengar måste läggas ut mer på 

bl.a. näringslivspolitiken. Men det starkaste förmågan en regionkommun har, är 

samordningen, som Skåne beskriver det att man är en hiss som åker mellan olika 

politiska nivåer och frågar hur hanterar vi detta tillsammans. 

 

Finns det några risker med en regionsbildning? 

 

Göran: Ja, Det lokala inflytande, om det ska funka bra med en regionsbildning så 

måste det finnas en intim sammankoppling mellan det regionala och lokala. I ett 

regionförbund har man företrädare för varje kommun. I en regionkommun finns 

det ingen egentlig koppling mellan kommunerna och region. Där har man hanterat 

de olika bra. Västra Götaland har delat ut beslut i del regionala församlingar, vil-

ket är bra. Skåne däremot har en toppstyrd organisation, där besluten tas uppifrån 

vilken man försöker kompensera med åka ut och lyssna. Så det beror på vad man 

väljer för typ av intern organisation. Detta har försvunnit i diskussionen om stor-

regioner. Så frågan är vilken typ av storregioner pratar vi om? Man måste skapa 

ett samband mellan regioner och kommuner annars kan de bli farligt. Risken är 

det kan bli ett regionalt perspektiv utan lokal förankring, risk de lokala inflytande 

inte finns med. Vi istället har valt en direktion modell som kommunallagen tillå-

ter, d.v.s. en direktvald företrädare för varje kommun. Har också ett antal platser 

till kommun eller landsting i direktionen, som ser till att alla partier finns med. 

Alla besluten tas i direktionen.  

 

Känner ni på region Dalarna att ni blivit starkare efter ha bildat kommunal-

förbund gentemot andra svenska regioner. 

 

Göran: Kan inte avgöra om vi blivit starke mot andra, men vi har blivit starkare 

som län, var fjärde år gör vi en extern utvärdering. En utvärderade, pratar med 

olika folk och tittar på verksamheter. Den senaste utvärdering visar att statliga 

myndigheter och kommuner anser att region Dalarna står för det regionala ledar-

skapet, fanns ingen diskussion vem som hade ledarskapet, vilket inte fanns förut. 
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Vi har inte ersatt det, utan skapat ett eget ledarskap och det är viktig att ha ett tyd-

lig regionalt ledarskap, som ”visar” och ”pekar”.  

 

Har ni något tydligt mål med region Dalarna att inför typ2015 bli en av de 

mest framstående regioner i Sverige? 

 

Göran: Nej, mer än bara fortsätta utvecklas. Sen beror det på vad framtida utma-

ningar är för några. Vår störta utmaning just nu få folk till jobben. Till skillnad 

från många andra län så har pensionsvågen hos oss redan börjat. Nu går det 

mycket folk i pension och vi tappar kompetent folk samt folk i helhet. Frågan är 

hur vi ska kunna ersätta folket, men dessutom fylla de nya jobben som uppkom-

mer då näringslivet går bra i Dalarna. Vi jobbar på många fronter för att få ung-

domar att stanna, komma tillbaks och få utomstående att flytta hit. Den rollen kan 

ingen annan ta och ingen tog den heller förut, för helhetssynen saknades. 
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Appendix II 

 

Intervjuguide Carlsson Göran, Regionchefregion Dalarna, Falu 2011-08-05 

 

 

Lite bakgrundsfrågor om dig: 

 

– Vad heter du och vad jobbar du med? 

– Har du alltid jobbat med detta? 

– Utbildningsmässigt, vad har du utbildat dig i och vart? 

 

 

Orsaker kring regionalomvandlingens uppkomst: 

 

– Vilka faktorer var viktigast till att dalarna vill ha en regionalomvandling  

– Vad låg bakom bildande av kommunalförbund? 

– Har det ekonomiska perspektivet haft någon betydelse? 

– Har ni i Dalarna upplevt att man har överlappat på varandras ansvarsområ-

den angående regionala utveckling - och näringslivsutvecklingen 

– Är regionalomvandlingen nödvändig för att Sverige ska kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftig? 

– Finns det några risker med projektet? Exempelvis segregation mellan norra 

och södra regionerna? 

 

Resultat: 

 

– Vad har upplägget med kommunalförbund bidragit med som det gamla sy-

stemet inte hade? 

– Känner ni att ni lyckats samla alla aktörerna med detta system? 

– Vilka län är det mest aktuellt att slå ihop med? 
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Appendix III 

 

Vad heter du och vad jobbar du med? 

 

Christan: Christian Lindell och jobbar som utredande analytiker på näringsliv 

enheten Skåne sedan 1998. 

 

Har du alltid jobbat med detta? 

 

Christan: Inom region Skåne ja, innan dess så jobbade jag som doktorand i 

Lund på kulturgeografiska institutionen. Sen har jag också jobba på länsar-

betsnämnden i Skåne under arbetsförmedlingen, sen också ett tag på länssty-

relsen med antal utredningsprojekt, så jag har sett lite av bägge sidorna (stat-

liga och privata). 

 

Vad har du utbildat dig i och vart? 

 

Christan: Jag har en grundexamen från förvaltningslinjen inom samhällsplane-

ring som fanns förr i tiden.  Sen har jag också 60p kulturgeografi. Sen har jag 

diverse kurser i regionutveckling, kvalitetsplanering, lite datorprogrammering 

och andra strökurser. De mesta har jag gjort i Lund och Malmö, men också 

några poäng i logistisk på högskolan Växjö. Jag har också en grundkurs i sta-

tistik i Karlstad.   

 

Hade de ekonomiska perspektiv någon påverkan, då man ville bli en egen 

region? 

 

Christian: Ja, Hela Skåne var i en omvandlings fas. Efter haft sin topp 70-talet 

kom sen oljekrisen och världskrisen under 80 - och 90-talet som fick bl.a. 

landskrona samt Kockumsvarven att läggas ner. Storstäder såsom Malmö 

drabbades hårt speciellt demografiskt, där man från att haft sin befolknings-

topp 1973 inte återhämtade sig förrän 2007. Det tog väldigt hårt mot framför-

allt Malmö som var i en enorm kris, vilket öppnade för en förändringsvilja, där 

något måste göras för att få fart på tillväxten, behövde söka nya sätt för få 

fram fördelar. Man såg också storleksfördelar inom sjukvården att gå över till 

storregion, detsamma gällde också kollektivtrafiken där man tyckte de var 

komplicerat att pendla över länsgränser. Här fanns en vilja att bygga ihop lä-

net. En sista faktor var identitetsfrågan, även om det är svårdefinierat vad en 

skåning är. Dock fanns uppfattning att skåningar ska styras av skåningar och 

inte av Stockholm, vilket hade en påverkan rent politiskt vid regionbildningen.   
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Såg man chansen att bygga om på nytt tillsammans en starkt ekonomiskt 

identitet.  

 

Christian: Jag tror det. Sen sammanförde detta också med EU-inträdet där man 

förespråkade regionernas Europa, det fanns en starkt politiskt vilja att region-

alisera Europa där nationalstaten skulle betyda mindre. Sen tror jag inte att 

bilden var riktig korrekt, för det är ändå nationalstaten som är aktören i stora 

delar inom EU. Ger man dessutom regioner en sådan stor makt som regionfö-

respråkare vill så skulle vi i slutändan få ett 400-tal Europa med många små 

starka stater.   

 

Det var nödvändigt med en regionalomvandling i Skåne, behövs de då i 

Sverige så vi kan fortsätta vara konkurrenskraftig som ett land? 

 

Christian: Jag tror det ger bättre förutsättningar, man kanske inte ska över-

skatta politikens möjligheter att påverka regional utveckling. Men det finns 

mycket i den nationella politiken där man inte lyckats röra sig ifrån den reg-

ionala utjämningspolitiken till regional tillväxtpolitik. Men de mesta av peng-

arna går till att hålla svaga regioner uppe, de har alltså inte tagit steget. Med 

regionaliseringen av Skåne och Västra Götaland så fick man möjlighet med 

eget skatteuttag att finansiera och förverkliga den regionala tillväxtpolitik som 

staten från velat från början. De har bara inte haft den politiska kraften att ge-

nomdriva det. Tittar man nu på regionala utvecklingsmedlen, när det fortfa-

rande i huvudsak var satt på länsstyrelsen och utvecklingsverksamheten var 

finansierat för statliga medel så hade vi en budget på 12-13 miljoner, nu har vi 

en total budget på ca 100 miljoner. För verksamheten är detta en kraftig ök-

ning, vilket har möjliggjort insatsen som vi annars inte haft en chans att bed-

riva. 

 

Ansvarskommittén nämner i sin slutrapport att olika myndigheter har 

överlappat på varandras ansvarsområden angående den regionala ut-

vecklingen – och tillväxten, något ni har känt av?  

 

Christian: Ja, dock så tycker jag att det fortfarande finns vissa oklarheter i för-

delningen om vad som ligger på länsstyrelsen bord och region Skånes bord. 

Vissa mindre delar av regionutvecklings frågor ligger kvar på länsstyrelsen, 

t.ex. jämställdheten. Och hela arbetsmarknadspolitiken är ju fortfarande på 

statliga angelägenheterna, vilket jag tycker är knepigt.   

 

Känner ni det finns några negativa sidor med en regionsbildning exem-

pelvis segregation mellan regionerna? 

 

Christian: Visst finns risken att skillnaderna ökar med ökat självbestämmelse. 

Fast sen kan man vända på det hela och kolla på de pengarna som har omför-

delas via statlig insatts och se att det är ganska marginella sett till regionernas 

samlade BNP. Även om vi tycker t.ex. Norrbotten fått mycket statliga pengar 
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så rent fundamentalt så har det inte förändrat utvecklingsmöjligheterna. Reg-

ionaliseringen ökar förutsättningarna för ett anpassat utvecklingsarbete.  

 

Vad har det nya upplägget näringslivs Skåne och region Skåne bidragit 

med som inte det gamla upplägget hade förutom en effektivare utveckl-

ingspolitik? 

 

Christian: Det största bidraget är kollektivtrafiken, där man har lyckats bygga 

samman Skåne. Möjligheterna att pendla och göra regionutvidgning är kollek-

tivtrafikens stora förtjänst. Det vi på näringslivsenheten har bidragit med är 

klustersatsningar vilket vi förut inte hade möjligheten att göra, med den kraf-

ten vi har idag tillsammans med dåtidens statliga finansiering. Efter bildandet 

av region Skåne så fick vi tillgång strukturfondsmedel av EU, som fodras en 

medfinansiering. Vilket innebär utan medfinansiering av våra egna skatteme-

del så hade vi aldrig fått tillgång till fonden på samma sätt. Insatserna i fram-

förallt livsmedel och läkemedelkluster har betytt mycket tror jag. 

 

Ni känner alltså att det skapats bättre förutsättningar för att det ska 

kunna växa i Skåne med dagens upplägg?  

 

Christian: Ja det tycker jag, detta är något vi inte kunnat göra med det gamla 

upplägget. Mycket dels för vi inte hade den politiska legitimitet, därför att 

länsstyrelsen saknade lokal förankring. Numera har vi en politisk plattform, att 

kunna ställa upp för kommunerna och möjligheterna att plocka ut egna skatte-

pengar. Förut saknade man helt enkelt både pengar och politisk förankring. 

 

Tycker ni att ni lyckats fått alla aktörer att dra åt samma håll, samt fått 

en gemensam vision bild? 

 

Christian: Ja, i alla fall i mycket högre utsträckning än tidigare. Finns ju kom-

plicerade skärningspunkter med, där vissa insatser når hela Skåne andra har 

mindre geografiskt räckvidd. Det går inte komma ifrån att sydvästra Skåne har 

bättre tillväxtförutsättningar så vissa regionala spänningar kommer alltid fin-

nas kvar. Men det finns ju ändå en generell helhetsbild att få Skåne att växa 

som inte fanns tidigare, vi har gått ifrån ”bypolitiken”. 

 

Känner ni att näringsliv Skåne är ett lyckats projekt? 

 

Christian: Ja, det vi har lyckats med att få politiskt legitimitet för utvecklings-

arbetet som inte fanns tidigare samt politiskt förankring att satsa mer pengar. 

Det märkts att externa intressenter är villiga att dra sig till Skåne och inte be-

höva böna efter pengar. Det finns behov av en neutral aktör, utan egenintres-

sen, sammanföra parter och föra dialog, vilket jag tycker vi har nåt som region 

men som inte fanns förut.     
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Känner ni att ni blivit mer konkurrenskraftigare mot övriga Sverige? 

 

Christian: Både ja och nej. Vi har starka nischer, men samtidigt är vi dåliga på 

att sysselsätta befolkningen total sätt ur arbetsmarknads perspektiv. Vi har 

skalat upp vår befolkning snabbare än vi skalat upp vår ekonomi men till viss 

del är det en framgång att ha en växande befolkning då får man möjligheter 

och resursutbud. Stora delar av Sverige har ju en minskat befolkningsutveckl-

ings ett demografiskt problem, medan vi har ett kompetensproblem. Men det 

är enklare att åtgärda en individs utbildningsprofil än inte ha någon individ. Vi 

har ett humankapital som behöver utvecklas och nyttighetsgöra.  Men vi har 

lyckats specialisera oss inom vissa nischer såsom livsmedel, Telecom och ”life 

science”. Dock så har vi en problematisk utveckling av våra starka kluster, där 

bl.a. Astrazeneca inom life science har flyttat. Telecom sidan är också skakigt 

där Sony Ericsson hade en allvarlig kris för några år sedan. Just nu är det en 

bra utveckling igen men fortfarande skakig utveckling. Men självstyre har gett 

oss bättre förutsättningar att agera i kriser, även om jag anser vi har en för god 

självbild. Vi saknar ett krismedvetande, eftersom vi marknadsför att vi är bäst 

i Europa, fast sanningen inte är så. En ödmjukare självbild så att vi kan åt-

gärda problemet. 
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Appendix IV 

 

 

Intervjuguide Christian Lindell, analysansvarigt näringsliv Skåne, Malmö stad 

2011-08-08 

 

 

Lite bakgrundsfrågor om dig: 

 

– Vad heter du och vad jobbar du med? 

– Har du alltid jobbat med detta? 

– Utbildningsmässigt, vad har du utbildat dig i och vart? 

 

Orsaker kring regionalomvandlingens uppkomst: 

 

– Vilka orsaker låg bakom att Skåne ville genomföra regionalomvandling?  

– Var det ekonomiska perspektivet en huvudfaktor till att ni gick i front för 

projektet? Om jag vilka ekonomiska aspekter spelade in? 

– Har ni i Skåne upplevt att man har överlappat på varandras ansvarsområden 

angående regionala utveckling - och näringslivsutvecklingen 

– Är regionalomvandlingen nödvändig för att Sverige ska kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftig? 

– Finns det några risker med projektet? Exempelvis segregation mellan norra 

och södra regionerna? 

 

Resultat: 

 

– Vad har det nya upplägget med region Skåne bidragit med som inte de 

gamla hade? 

– Har de uppkommit någon ny problematik med bildande av region Skåne 

som inte fanns förut, främst inom näringsliv? 

– Ur ett tillväxtperspektiv anser du att region Skåne varit ett lyckat projekt? 

Om jag på vilka sätt? 

– Känner du att ni lyckats samla alla aktörer och få dem att dra åt samma håll? 

– Tycker du att Skåne är mer konkurrenskraftig med dagens upplägg, än när 

Skåne län existera? Ligger ni före de andra länen som inte genomgått region-

omvandlingen än? 

 

 

 


