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Uppsummering

Övergripande budskap
Enhet varierar: kommun, LA (lokal arbetsmarknad), FA (funktionell analysregion), län, riksområde.
Bred tematik i samtliga rapporter. Hållbar regional utveckling sätts i relation till ekonomiska,
miljömässiga och sociala förhållanden. Integration lyfts särskilt fram.
Tilltagande regionala skillnader (även inom regioner) i spåren av den ekonomiska krisen 2008. Men
utvecklingen i Sverige och Sveriges regioner är god i ett internationellt perspektiv.
OECD:s Well-Being Index visar utveckling per riksområde och lyfter fram olika typer av utmaningar.
Bland annat eventuella tecken på urbaniseringens baksidor.

Resonemangen förs ofta på en övergripande nivå, men sällan vad utvecklingen betyder för olika
platser.
Näringsliv hanteras men främst på ett övergripande plan. Detaljer angående företag berörs i
begränsad utsträckning.
Struktur och systemfrågor är relativt frånvarande i rapporterna.
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Övergripande policyimplikationer
OECD:s ”A policy shift towards inclusive growth” är ett intressant analysramverk. Främst finns
varianter av ”cohesion” och ”growth” i Sveriges politik idag.

Begränsad betydelse av regionalpolitiska insatser konstateras (WSP).
OECD och andra aktörer lyfter särskilt fram “skills, innovation and infrastructure” som viktiga
utvecklingsfaktorer för att nå ökad produktivitet.
Produktivitetsfokus medför betoning på investeringar istället för bidrag.
Funktionalitet - främst angående arbetsmarknad - betonas.
Holistisk ansats anpassad till ”platser” krävs – behov av koordinering över sektorer och
styrnivåer.

I brist på administrativa reformer lyfts samverkan och samarbete fram, krävs bl a för att
hantera funktionella samband.
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Implikationer för Tillväxtverket
Konsekvenser på tre nivåer
Företagens
konkurrenskraft
•

Företagsperspektiv är relativt
frånvarande i rapporterna.
•

Regionernas
utvecklingskraft
•

Bred tematik ska hanteras.
•

Vad kan Tillväxtverket göra för
att få in detta perspektiv
tydligare i ett regionalt
utvecklingssammanhang? T ex
SIMPLER?
•

Detta görs t ex i BRP+-arbetet – hur
säkerställer vi nyttan av detta? Kan t ex
BRP+ användas för en diskussion av den
övergripande utvecklingens betydelse
för olika typer av platser?

Tillväxtverkets
prioriteringar och insatser
•

Kompetensförsörjning: ”skills” lyfts
särskilt fram.

•

Digitalisering: Infrastruktur lyfts
särskilt fram.

•

Grön tillväxt: Urbaniseringen skapar
miljömässiga utmaningar, t ex
luftföroreningar.

•

Ansats och arbetssätt: Titta särskilt
på OECD:s rekommendationer för
”Effective Public Investment across
Levels of Government”.

Stort behov av att lyfta fram mål och
resultat av regionalt tillväxtarbete.
•

Hur blir vi bättre på att kommunicera
system- och strukturpåverkande
insatser? T ex vassare påståenden och
förmåga att kommunicera komplexa
frågor.
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OECD recommendations for Effective Public Investment
across Levels of Government
Co-ordinate across governments and policy areas
01. Adopt an integrated, place-specific strategy
02. Co-ordinate across sub-national and national levels
03. Invest at the relevant scale
Strengthen capacties for public investment and promote learning
04. Understand impacts and risks
05. Engage stakeholders at every step
06. Include private actors and institutions
07. Build expertise in local partners
08. Focus on results, capture lessons from experience
Ensure sound framework conditions at all levels of governments
09. Develop a fiscal framework aligned with objectives
10. Insist on sound, transparent financial management
11. Promote strategic use of public procurement
12. Strive for consistent, quality regulation
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OECD Regional Outlook

Huvudbudskap
Minskande inkomstskillnader mellan länder.
Ökande inkomstskillnader mellan regioner, städer och människor. Städer påvisar
inkomstskillnader jfr. både hög och lågkvalificerade yrken.
Ökande global konkurrens. Men fullt möjligt för ”lagging regions” att hämta igen
och att policy stödjer denna process.
Majoritet av befolkningen bor i städer. 80 % av den rurala befolkningen bor i
regioner nära städer. Dessa områden är mer dynamiska och resilienta än
regioner längre bort från städer.
Tradable sector (tjänster, tillverkning, råvaruhantering) driver produktiviteten.
Koppling mellan governance och högproduktiva regioner konstateras.
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Policy för produktivitet och inkludering
Policy krävs för att säkerställa att produktivitetstillväxt gynnar olika grupper / platser.
Globala målsättningar (SDG, COP 21, Habitat III kräver lokal och regional implementering.
Strukturreformer – t ex gällande arbets- och produktmarknader - i kombination med platsspecifika policies.

Fokus på det som driver produktivitet och tillväxt genom strategiska investeringar, inte bara bidrag.
‐ Sprida innovation och god praktik mellan sektorer/företag/nivåer
‐ Viktigt att minskningen av klyftor inom länder inte kväver tillväxt i de mest högproduktiva regionerna
Urbanpolitik – titta på hur städer hänger samman i ett stadssystem – lokala och interregionala kopplingar
Rural policy 4.0 – handlar ej om jordbruksstöd, rurala regioner är olika, viktigt med konnektivitet till
dynamiska områden, utveckla områdens konkurrensfördelar genom t ex integrerade investeringar, lokal
service, delaktighet. Policy måste ”rethink rural development”. Rikta in sig på att öka produktiviteten i rurala
områden.
Platsbaserad politik – politik på rätt nivå, stordrift gällande investeringar och service, experimentera med
offentliga investeringar
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OECD Regions at a Glance

Huvudbudskap och policyimplikationer
Minskande gap angående välbefinnande, utbildning och tillgång till service.
Ökande gap gällande inkomst, luftföroreningar samt säkerhet. Ekonomisk
kris 2008 är fortfarande kännbar.
Metropolområden står för 50 % av OECD ländernas befolkning. Bättre
utveckling än andra områden men stora olikheter.

Holistisk ansats krävs för att skapa inkluderande, hållbara och säkra städer.
Infrastrukturinvesteringar hämmas av
‐ Bristande koordinering (sektorer och styrnivåer)
‐ Byråkrati
‐ Omfattande administrativa procedurer
Finansiering kräver koordinering.
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OECD recommendations for Effective Public Investment across Levels of Government
Co-ordinate
across
governments
and policy areas

01. Adopt an integrated, placespecific strategy

•
•
•
•
•
•
•
•

COHERENT PLANNING ACROSS LEVELS OF GOVERNMENT
TAILORED, PLACE-BASED DEVELOPMENT PLAN
CLEAR PUBLIC INVESTMENT PRIORITIES
COMPLEMENTARY OF HARD AND SOFT INVESTMENTS
COMPLEMENTARITIES ACROSS SECTORS
CROSS SECTORAL CO-ORDINATION
FORWARD-LOOKING INVESTMENT PLANS
DATA AVAILABILITY & USE FOR INVESTMENT PLANNING

02. Co-ordinate across subnational and national levels

•
•
•
•
•
•
•

CO-ORDINATION BODIES ACROSS LEVELS OF GOVERNMENT
CROSS-SECTORAL APPROACH
MOBILISATION OF CO-ORDINATION ARRANGEMENTS
EFFICACY OF CO-ORDINATION PLATFORMS
CONTRACTUAL AGREEMENTS/PARTNERSHIPS
EFFECTIVENESS OF CONTRACTUAL AGREEMENTS
CO-FINANCING ARRANGEMENTS

03. Invest at the relevant scale

•
•
•
•
•
•

HORIZONTAL CO-ORDINATION
CROSS-SECTORAL APPROACH
INCENTIVES FROM HIGHER LEVELS OF GOVERNMENT
EFFECTIVENESS OF HORIZONTAL CO-ORDINATION
DEFINITION OF FUNCTIONAL REGIONS
USE OF FUNCTIONAL REGIONS
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OECD recommendations for Effective Public Investment across Levels of Government
Strengthen
capacties for public
investment and
promote learning

04. Understand impacts and risks

•
•
•
•
•

EX ANTE APPRAISALS
RESULTS OF EX-ANTE APPRAISALS
QUALITY OF APPRAISAL PROCESS
INDEPENDENT REVIEW OF EX ANTE APPRAISALS
GUIDANCE FOR EX ANTE APPRAISALS

05. Engage stakeholders at every step

•
•
•
•
•

MECHANISMS TO INVOLVE STAKEHOLDERS
FAIR REPRESENTATION OF STAKEHOLDERS
EARLY INVOLVEMENT OF STAKEHOLDERS
ACCESS TO INFORMATION
FEEDBACK INTEGRATED IN DECISION-MAKING PROCESS

06. Include private actors and institutions

•
•
•
•

SNGs HAVE ACCESS TO TECHNICAL ASSISTANCE FOR PPP
USE OF QUANTIFIABLE INDICATORS
ACCESS TO INFORMATION
USE OF INNOVATIVE FINANCING INSTRUMENTS

07. Build expertise in local partners

•
•
•
•

SPECIFIC FOCUS ON INVESTMENT REQUIRED SKILLS
DEDICATED FINANCIAL ASSISTANCE
TECHNICAL GUIDANCE
ASSESSMENT OF BINDING CAPACITY CONSTRAINTS

08. Focus on results, capture lessons from
experience

•
•
•
•
•
•

PERFORMANCE MONITORING IN PLACE
TIMELY REPORTING
OUTPUT AND OUTCOMES
TARGETS
PERFORMANCE MONITORING INFORMATION IS USED IN DECISION-MAKING
EX POST EVALUATIONS
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OECD recommendations for Effective Public Investment across Levels of Government
Ensure sound
framework
conditions at
all levels of
governments

09. Develop a fiscal framework • CLEAR FISCAL FRAMEWORK
aligned with objectives
• PREDICTABLE CAPITAL TRANSFERS
• MINIMAL VARIANCE
• PUBLIC INFORMATION

10. Insist on sound,
transparent financial
management

•
•
•
•

11. Promote strategic use of
public procurement

• COMPETITIVE PROCUREMENT
• STRATEGIC PROCUREMENT
• SUB-NATIONAL CAPACITIES FOR PROCUREMENT

12. Strive for consistent,
quality regulation

• REGULATORY CO-ORDINATION ACROSS LEVELS OF
GOVERNMENT
• REGULATORY IMPACT ASSESSMENT
• REDUCTION OF STOCK OF REGULATION
• PUBLIC CONSULTATIONS
• USE OF E-GOVERNMENT TOOLS31

BUDGET TRANSPARENCY
TIMELY INFORMATION
MAINTENENCE COSTS INTEGRATED INTO BUDGETING
BUDGET CO-ORDINATION ACROSS LEVELS OF
GOVERNMENT
• SUB-NATIONAL GOVERNMENT BORROWING

OECD NSPA Territorial Review
Presentation Patrik Sällström
2016-11-28

Huvudbudskap
Relativ stark utveckling i ett OECD-sammanhang – men produktivitet samt
arbetskraftens sysselsättning är en förutsättning för framtida tillväxt.

Trend att tillväxt koncentreras till ett mindre antal orter
‐ Ökar storleken på de funktionella arbetsmarknaderna => diversifierat näringsliv
och ökar antalet arbeten som arbetskraften har tillgång till.
‐ Minskade kostnader för service.
‐ Större urbana områden tenderar att attrahera yngre befolkning i arbetsför ålder.

Hög sannolikhet att behålla befolkningsantal om man lyckas med att
‐ Öka sysselsättningsnivåerna
‐ Öka produktiviteten
‐ Förbättra både de funktionella och geografiska lokala arbetsmarknaderna
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NSPA? ”Ensam är inte stark!”
Nätverk som omfattar tre länder och 14 regioner
Norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
Norra Norge (Finnmark, Troms och Nordland)

Norra och Östra Finland (Lapland, Oulu, Centrala Österbotten,
Kainuu, Norra Karelia, Etelä-Savo och Pohjois-Savo)

Nätverket etablerades 2004 och samarbetar för
att påverka EU:s regionalpolitik och områdets
geografiska förutsättningar, utmaningar och
möjligheter

Tidigare studier (”Gleshetsstudien” 2005, ”Stark, unik och lovande”
2010)
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OECD NSPA Territorial Review
Samarbetet mellan NSPA och OECD inleddes våren 2015
Syftet är att få en oberoende och utomstående att ge rekommendationer
i det regionala tillväxtarbete som grund för bl.a. förberedelserna av EU:s
sammanhållningspolitik efter år 2020.

Arbetet omfattar:
‐
‐
‐
‐

Sammanställning av jämförbar statistik mellan regionerna i NSPA och OECD
Enkäter/intervjuer till både regionala och nationella företrädare
Studiebesök i alla 14 regioner
Workshops och seminarier i alla 3 länder
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Well-being in the NSPA
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Övergripande rekommendationer
1. Continue to ensure that the unique characteristics of the NSPA regions (a harsh climate, long distances from markets, and a small number of isolated
settlements) are effectively incorporated into national and European level policy settings for regional and rural development, and service delivery.
a. Recognising the importance of improving infrastructure for connectivity;
b. The need to focus scarce economic development resources in areas of absolute advantage; and,

c. Accounting for the higher unit costs of delivering public services (due to remoteness, low population densities, and the harsh climate).
2. Enhance existing cooperation across the NSPA by better linking this network with the Nordic Council and developing a work programme to help facilitate
knowledge-sharing, harmonise policies and regulatory settings where it is appropriate, and monitor the implementation of EU and national policies that have
cross border implications. This work programme should focus on addressing shared challenges and opportunities with objectives such as:
a. Increasing the use of e-technologies, and innovative partnerships with the private and community sectors to drive service delivery innovation.
b. Adopting a more integrated approach to infrastructure planning, investment, and maintenance including identifying new ways to work with the private
sector (this includes improving cross border planning and investment coordination to facilitate improved east – west linkages).
c. Improving the functioning of labour markets, for example, by harmonizing certification and skills requirements for similar occupations, and facilitating
cooperative arrangements between educational institutions.
d. Working to facilitate greater interaction among LLMs with common characteristics and opportunities in areas such as higher education, research and
innovation, particularly when they are in different countries.
e. Encouraging a more coordinated approach between NSPA regions to smart specialisation which builds upon core areas of absolute advantage, provides
better support for SMEs and start-ups for example by addressing barriers such as access to finance, and facilitates access to external markets.
f. Better linking Sami communities with regional and rural development policies to help create new employment and business opportunities for local
communities.
3. Strengthen governance mechanisms within each country which facilitate a partnership approach between the national governments and NSPA regions in the
design and delivery key sectoral policies (education and skills, health, transport and broadband infrastructure, and innovation). A joint approach to working with the
NSPA regions in each country will help ensure policies better reflect the unique needs and circumstances of these regions, and incentivise enhanced collaboration
between regions and municipalities (including at the scale of local labour markets).
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Recommendations at a national level to support the growth of northern Sweden
1. Increase the productivity and competitiveness of the northern regions by:
a. Supporting these regions to facilitate new economic opportunities by linking smart specialisation strategies with areas of absolute advantage (including niche
manufacturing and services associated with resource extraction, energy production, and forestry, and leveraging the arctic climate and know-how).
b. Facilitating access for SMEs related to these core areas of absolute advantage to build scale, and connect them with opportunities to access external markets, and R&D and
innovation opportunities (particularly specialised services related to the primary sector and health technologies).
c. Ensuring that the national tourism strategy includes clear measures to better link and coordinate existing marketing and destination management efforts across the
northern regions (for example better linking up efforts along the coast of the Gulf of Bothnia), and facilitate a cooperative approach with regions that have complementary
assets in Norway and Finland.

d. Increasing the scope of Regional Competency Platforms to adapt vocational training and education and employment services within their region (including at the scale of
LLMs).
2. Improve connectivity and access to services by:
a. Providing better incentives and support for the northern regions to extend e-services initiatives for rural communities, and share good practices such as the provision of ehealth services in the region of Västerbotten.
b. Reducing barriers and disincentives for service delivery innovation in rural communities, including sharing resources and involving voluntary organisations in the design and
management of services (e.g. more flexibility in how schools can share teaching staff and other resources).
3. Improve the governance of regional development in the northern regions by:
a. Strengthening the role of County Councils in setting priorities and coordinating projects under the ESIF.

b. Improving alignment of administrative boundaries of state agencies at a regional level to provide a better platform for coordination between levels of government.
c. Ensuring that proposals for regional and municipal mergers properly consider the costs and benefits of these changes for communities in low density/sparsely populated
areas.
d. Allocating a competency for spatial planning and transport planning and coordination to the body responsible for regional development in the region, and ensuring these
regional spatial plans are integrated with planning for regional transport and communications infrastructure (thereby helping to facilitate urban-rural linkages and
complementarities in land use and infrastructure between different rural municipalities).
e. Ensuring the relevant regional level body with competency for regional development has a lead role alongside the County Administrative Board in the development of
the National Transport Plan.
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Regional tillväxt 2015

Huvudbudskap
Större regioner lockar till sig människor – avlägset belägna landsbygdsregioner har minskad folkmängd.
I mer avlägset belägna landsbygdsregioner är andelen sysselsatta i företag ofta mindre än 50 % av samtliga
sysselsatta.
Större FA-regioner har större andelar företagssysselsatta som byter jobb mellan företag inom regionen.
2013 – 275 000 ny arbetstillfällen skapades och 270 000 försvann. Större dynamik i avlägset belägna
landsbygdsregioner och storstadsregioner.

Från 2008 ökning av antalet sysselsatta i multinationella företag – störst positiv förändring i
storstadsregionerna.
Större antal snabbväxande företag i storstadsregioner.

Högre branschintensitet och lägre koncentration av arbetsställen i storstadsregioner och större regioner.
En ökad arbetspendling har positiva effekter på regioners matchning på arbetsmarknaden och effekter på
regionens produktivitet och konkurrensförmåga.
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Policyimplikationer
Utmaningarna klimat-, miljö- och energifrågor, globalisering, social
sammanhållning och demografisk utveckling måste fortsatt hanteras.
Fysisk planering är ett viktigt instrument för att skapa attraktiva miljöer för
boende och arbete.
Tillgänglighet till service är viktig för att kunna bo och verka i hela landet.
Ett regionalt konkurrenstryck är viktigt för att skapa en regional dynamik och
en mer optimal fördelning av humankapital mellan företag.
Nödvändighet att ständigt utveckla och tillvarata hela befolkningens
kompetens. Satsa på så bra matchning som möjligt mellan arbetsuppgifter och
kompetens och inte antalet högre utbildade.
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Sysselsatta i företag och arbetsställens dynamik
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Snabbväxande företag och branschdiversifiering
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Sysselsättning efter näringsstruktur
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Arbetsproduktivitet och lönesumma
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Regionernas kamp

Slutsatser och policyimplikationer
Svensk ekonomi har haft en god utveckling under merparten av två decennier,
men utvecklingskraften har varit ojämnt fördelad i riket
Regionalpolitiska insatser har inte visat sig ha betydelse. Oklart vilka källor som används för denna utsaga.
Istället lyfts följande utvecklingsområden fram:
‐ Fungerande bostadsmarknad.
‐ Attraktivt näringslivsklimat – se till att det är lätt att starta / driva företag samt lönsamhet.

‐ Fungerande arbetsmarknad.
‐ Uppkoppling till växande storstadsregioner.
‐ Hantera demografiska utmaningar.
‐ Locka till sig arbete, kapital, kompetens, infrastruktur (transport)
Samverkan medför fördelar:
• Resurseffektivitet och synergier
• Lärande

• Omvärldsbevakning
• Mobilisering
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Tillväxtens drivkrafter
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Kunskapsintensivt näringsliv
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State of the Nordic Region

Huvudbudskap
Bra övergripande utveckling i de nordiska länderna i ett internationellt perspektiv.

Utmaningar gällande demografi, ungdomsarbetslöshet, segregation (social
inkludering) samt regionala skillnader lyfts särskilt fram.
Könsuppdelad arbetsmarknad.
Innovation – god utveckling

Energi – nordisk elmarknad bra för utvecklingen.
Höga fastighetspriser pekas ut som utmaning

Administrativa reformer – andra länder genomför Sverige utreder.
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BSR Regional Potential Index
Huvudbudskap och policyimplikationer
Rankingen toppas av Östersjöregionens huvudstäder.
Stockholmsregionen återfinns på tredje plats, efter Oslo och Akershus. Av övriga
svensk län fick storstäderna högst placeringar med Uppsala som 11:a, före både
Västra Götaland (12) och Skåne (29). Skåne följdes tätt av de befolkningsmässigt
mindre länen Halland (30), Kronoberg (31), Östergötland (33) och Jönköping
(34). Sista platsen bland de svenska länen innehade Gotland (79).

Det går att öka tillväxtpotentialen även i mindre regioner, särskilt om regionen är
uppkopplad och har tillgång till universitet, FoU-kapital och en växande, gärna
högutbildad befolkning
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Indicators
Regional Potential Index
(1125 points)
1. Population density

Demographic potential
(375 points)

2. Net migration rate
3. Demographic dependency rate
4. Female ratio
5. Employment rate

Labour market potential
(375 points)

6. Share of the age group 25-64 with tertiary level
education
7. Youth unemployment rate

Economic potential
(375 points)

8. GRP/capita
9. Total R&D investments

Rank

Region

Country

Largest urban
area

Overall

1

Oslo

NO

Oslo

994

2

Akershus

NO

Oslo

949

3

Stockholm

SE

Stockholm

911

4

Hovedstaden

DK

Copenhagen

893

5

Rogaland

NO

Stavanger

883

6

Hamburg

DE

Hamburg

881

7

Hordaland

NO

Bergen

849

8

Sør-Trøndelag

NO

Trondheim

845

9

Berlin

DE

Berlin

811

10

Helsinki-Uusimaa

FI

Helsinki

806

Rank Rural
Typology

Rural
regions

Country

Overall
Rank

Overall
points

1

Troms

NO

16

764

2

Møre og Romsdal

NO

20

730

3

Åland

AX

21

724

4

Österbotten

FI

24

703

5

Sogn og Fjordane

NO

28

691

6

Kronoberg

SE

31

666

7

Nordjylland

DK

32

661

8

Oppland

NO

38

638

8

Aust-Agder

NO

38

638

10

Nordland

NO
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625

Sveriges Nya Geografi 2016

Huvudbudskap
Tema Kommunerna i den funktionella geografin och lokala
arbetsmarknadsregioner
Tre LA (lokala arbetsmarknads)‐kategorier:
‐ Stora och täta: Kranskommuner växer, bostadsmarknad en flaskhals, fragmenterad
administration leder till lägre produktivitet och segregation, viktigt att finna sin roll i
regionen.
‐ Polariserade: Enbart kärnkommunen har uthållig utveckling, outvecklad infrastruktur
hinder för balanserad utveckling, hänsyn från kärnkommun avgör utvecklingen. Växt
tillsammans eller på bekostnad av annan? Samverkan krävs.
‐ Solitära/Perifera: skogslänen, östra Småland. Minskande befolkning, gles befolkning,
långa avstånd och outvecklad infrastruktur hinder för tillväxt, pendling etc. Profilering
och finna nisch uppmuntras.
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Innehåll
Färre och större lokala arbetsmarknader
Tio år av befolkningskoncentration

Bostadsbristen kräver mer byggande, trots hög byggtakt
Tio år av jobbpolarisering

Fler människor ger fler branscher – man kan låna
”branschbredd av granne”
Pendlingens geografi – ökad pendling, näringsmässig
specialisering attraherar många inpendlare
Mer samverkan för regionernas bästa
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