
“ESPON on the Road”-seminarium hos SKL 28 november 2014 

Lär känna din region genom ESPON  

eller vad kan ESPON göra för din region?   

 

Nästan 100 forskare, planerare och beslutsfattare inom kommuner, landsting och regioner deltog 

den 28 november i ett seminarium om stads- och landsbygdsutveckling i Europa och Sverige, som 

anordnades av ESPON och SKL. Det var det avslutande arrangemanget för ESPON on the Road-

projektet i Sverige. Som seminariets moderator fungerade Ellinor Ivarsson, SKL som också började 

med att hälsa alla välkomna. 

 

Föreläsare och arrangörer.  Frv Lars Westin, Umeå universitet, Mats Johansson, KTH, Ellinor Ivarsson, SKL och Folke Snickars, KTH. 

 

Docent Mats Johansson från KTH, som deltagit i projektet, började med att introducera ESPON och 

ESPON on the Road projektet. Han berättade om ESPON, the European Observation Network for 

Territorial Development and Cohesion (Europeiska observationsnätverket för territoriell utveckling 

och sammanhållning) som genomförts under två programperioder 2002-2006 och 2007-2013.  

Budgeten på 47 miljoner EURO finansieras till 75 procent av den Europeiska regionala 

utvecklingsfonden inom ramen för Mål 3 för europeiskt territoriellt samarbete. Resten bekostas av 

de 31 länder som deltar, 27 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. 



Syftet med ESPON är att stödja sammanhållning och en balanserad utveckling av det europeiska 

territoriet genom  

1. att tillhandahålla jämförbar information, belägg, analyser och scenarier om territoriell dynamik och  

2. att visa på territoriellt kapital och potentialer för utveckling av regioner och större territorier som 

bidrar till den europeiska konkurrenskraften, territoriellt samarbete och en hållbar och balanserad 

utveckling. 

Inom ESPON finns 71 forskningsprojekt, varav 25 inom tillämpad forskning. 23 av forskningsprojekten 

är efterfrågebaserade – s.k. prioritet 2-projekt. Det pågår också datainsamling för att bygga upp en 

vetenskaplig plattform och transnationella nätverksaktiviteter för att sprida resultaten. ESPON on the 

Road är ett prioritet 4-projekt där 19 s.k. ECPs (ESPON Contact Points som finns i varje deltagarland) 

medverkar och inriktat på kunskaps- och resultatspridning av ESPON-projekten och dess resultat. Det 

baseras på en stor mängd forskningsprojekt från ESPON som kan appliceras på 

transnationella/nationella/lokala förhållanden vilket är det primära syftet med ESPON on the Road. 

- Syftet med seminariet var att lyfta fram ett europeiskt perspektiv på stads- och 

landsbygdsutveckling och hur ESPON stöder studier för regional planering som kan användas 

i det praktiska arbetet, sa Mats Johansson inledningsvis. 

 

 

Mats Johansson inledde presentationerna att utifrån Ett europeiskt perspektiv analysera den 

demografiska utvecklingen i olika stads- och landsbygdsregioner. Olika studier har visat att flera 

landsbygdsregioner har haft en snabbare befolkningsutveckling än flera stadsregioner beroende på 

läge och tillgänglighet. 

Mats Johansson inledde med att definiera begreppen.  

- Demografisk urbanisering som används här utgår från att antalet städer och tätorter/antalet 

invånare ökar pga a) födelseöverskott b) inflyttningsöverskott. Resultatet är: 1) förändrad 

demografisk relation stad/land 2) förändrad demografisk struktur inom stad/land. 

- Man kan också tala om en strukturell urbanisering och då handlar det om övergång från 

agrara till urbana sysselsättningar. Man kan se hur jordbruket går tillbaka och ersätts av 

tjänstearbeten även på landsbygden. 

- Den tredje definitionen är en beteendemässig eller mental urbanisering. Då syftar man på 

uppkomst och spridning av en urban livsstil och urbana idéer. En ny Springsteenplatta får 

t.ex. idag lika snabb spridning på landsbygden som i (stor)staden. 

Man kan se en snabbare utveckling i landsbygdsregioner nära stora städer, till och med snabbare än i 

många städer, enligt OECD-statistiken från 90- och 00-talen. 



- Det handlar om den stadsnära intermediära landsbygden, som Mälardalen eller Skåne. I 

avlägsna landsbygdsområden, som Norrlands inland, går utvecklingen i motsatt riktning. 

Samma utveckling finns i norra och östra Europa med stora avstånd och glesa 

bosättningsmönster. Ju länge avstånd från stora städer desto sämre förutsättningar.  

 

Innebär den nya ruraliteten en revival för landsbygden? 

- Det sker en gentrifiering av landsbygden, med färre och färre bönder och en alltmer urban 

ekonomisk och social struktur (ofta benämnd som den ”nya ruraliteten” eller den” nya rurala 

ekonomin”). Den mentala urbaniseringen innebär att det är en ny typ av inflyttare i stadsnära 

landsbygd som för med sig en urban livsstil och urbana idéer. 

En hållbar demografisk utveckling utgår med fördel från den demografiska ekvationen – dvs. hur 

kombinationen födslar minus dödslar, samt in- och utflyttning gestaltar sig. En ny indelning i urban 

och rural har gjorts inom EDORA-projekter kan göras utifrån ekonomiska och strukturella variabler 

(EDORA: European Development Opportunities in Rural Areas) . De fem är: 

• urbana områden: ”Predominantly Urban”  

• jordbruksbygder: ”Agrarian” 

• diversifierade landsbygdsområden med stor lönesektor: ”Consumption Countryside”,  

• Icke-urbana industriregioner: ”Diversified with Strong Secondary Sector” 

• Icke-urbana områden med en stor privat servicesektor: ”Diversified with Strong Market 

Services Sector”. 

 

- Det finns ett växande och ett krympande Europa. Östeuropa och norra Europa ligger dåligt 

till, medan västra Europa växer. Frankrike, Irland, västra Holland och stora delar av Tyskland 

är exempel på områden där befolkningen ökar. Allra mest har befolkningen under de senaste 

årtiondena vuxit i Pentagonen – dvs området inom femhörningen London, Paris, Milano, 

München, Hamburg och London . Den bästa utvecklingen ur hållbarhetssynpunkt sker i 

områden med både naturlig befolkningsökning och inflyttning. Många inflyttare är i aktiva, 

barnalstrande åldrar. 

- Värst är situationen i Baltikum, i Östeuropa och i östra Tyskland. Där är både den naturliga 

befolkningsförändringen och migrationen negativ. Kvinnor i fertil ålder flyttar ut vilket 

påverkar den anturliga befolkningsförändringen negativt. På vissa håll går det nästan två män 

på varje kvinna i åldersgruppen 20-40 år. 

 

De diversifierade landsbygdsområdena, med en stark privat, marknadsanpassad servicesektor, har 

den bästa utvecklingen av de icke-urbana områdena. De dominerar i stora delar av Europa, speciellt 



Frankrike, men återfinns också i Skåne. Industriområdena är lokaliserade till några få europeiska 

regioner. Jordbruksregionerna främst i Östeuropa är stadda i förändring.  

- Tvärt emot vad många tror har jordbruksområdena i Rumänien och Bulgarien en ganska ung 

befolkning. Hårda livsvillkor gör dock att de åldras i förtid. Östra Europa har många 

ungdomar och få äldre på grund av utflyttning av personer i åldrarna 20-40 år samt låg 

medellivslängd. Främst är det södra Europa och östra Tyskland som har många äldre. 

I Sverige är det framför allt storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som växer, medan norra 

Sverige krymper. Umeåregionen i Västerbotten utgör ett undantag med en naturlig 

befolkningsökning och nettoinflyttning (Umeå). Mälardalen och Skåne är exempel där den nya 

ruraliteten i allt större utsträckning håller på att få fotfäste och detta gäller särskilt i närheten av de 

större städerna med god tillgänglighet och korta avstånd. 

 

Sammanfattningsvis konstaterade Mats Johansson att: 

• Migrationen är drivkraften både bakom tillväxt och tillbakagång oavsett struktur- och 

regiontyper. 

• Den öst-västliga uppdelningen vad gäller såväl tillväxt som tillbakagång har blivit allt mer 

accentuerad. 

• Många tillbakagående regioner (spec. jordbruksregioner i östra Europa) tycks ha en hög 

andel barn och ungdomar, eftersom migranterna tenderar att vara i åldersgruppen 20-35 år 

och medellivslängden låg. Det påverkar den naturliga befolkningsförändringen genom bl.a. 

bristen på fertila kvinnor men även p.g.a. låga födelsetal som dessutom har tenderat att bli 

allt lägre under de senaste årtiondena.  

• Detta är en effekt av den massiva utflyttningen från öst till väst men även av den interna 

omflyttningen inom Östeuropa mot de större städerna och dess omgivningar. 

• Finns den “nya ruraliteten” – genomgår landsbygden en “revival”? Lokalisering och 

tillgänglighet är centrala begrepp i detta sammanhang. 

• Avlägsna och glesbefolkade områden forsätter krympa befolkningsmässigt. 

• Sist men inte minst och för analysens skull krävs det att man bryter ner statistiken på lägre 

geografiska nivåer – särskilt i ytstora länder och regioner! 

 



 

På konferensen fanns ett utbud av ESPON:s faktablad och broschyrer som deltagarna kunde ta med sig hem. 

 

Johanna Roto, som är forskare på Nordregio, talade om samma ämne – befolkningsförändringar i 

ett europeiskt perspektiv – men med fokus på framtiden. Hon har arbetat inom ESPON-programmen 

DEMIFER (Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and Cities) och GEOSPECS 

(Geographic Specificities and Development Potentials in Europe) och då företrädesvis med typologier 

och kartor.  

- Största delen av södra Sverige och delar av norra Sverige har goda sociodemografiska 

trender. Här bör politikens fokus ligga på åtgärder relaterade till ökad social integration, 

såsom att integrera invandrare, ungdomar och kvinnor på den lokala arbetsmarknaden.  

Främst är det storstadsregioner och universitetsstäder som har befolkningsstillväxt. Men också 

regionala centra ökar. De medelstora städernas befolkningsnivåer är oförändrade, visar statistiken, 

och i områden utanför de urbana områdena på landsbygden krymper befolkningen. Här är 

utmaningarna att få naturlig befolkningstillväxt, att locka invandrare och inflyttare samt öka 

möjligheterna på arbetsmarknaden. 

- Fokus bör ligga på olika slags EU-politik: transport och infrastruktur, energieffektivitet, 

affärsstöd samt ökat deltagande på arbetsmarknaden. 

 



Glesbygd definieras utifrån ett europeiskt perspektiv: där det inte finns en befolkning på 100 000 

människor inom 50 kilometers omkrets eller en 45-minuters radie. 

- Det gäller i stort sett hela norra Sverige. I dessa sparsamt befolkade områden kan man befara 

att befolkningsnedgången fortsätter och att befolkningen som är kvar blir äldre. Tendensen 

är att befolkningen ökar i regionala centra på grund av intra-regional och internationell 

migration. Glesbygden däremot blir ännu glesare på grund av utflyttning, vilket drabbar 

servicenivån och tillgängligheten. 

 

I framtiden kan man räkna med att dagens trender fortsätter på samma nivåer. I Sverige kan 

befolkningen öka under kommande decennium på grund av migration, men därefter stagnera och 

åldras.  

- Med framgångsrik politik, kan befolkningen växa, men om inga förändringar sker i den 

nuvarande migrationstrenden kommer EU:s befolkning att minska till omkring 460 miljoner. 

Oavsett vilket scenario som förverkligas, kommer livslängden att öka och befolkningen i många av 

EU: s regioner kommer att åldras dramatiskt. Många regioner kommer att kommer att genomgå en 

befolkningsminskning genom utflyttning, vilket också ökar andelen äldre. 

- Politik som syftar till att påverka den demografiska utvecklingen och migrationsströmmarna 

bör inte betraktas isolerat från andra politikområden, till exempel bostäder, arbetsmarknad, 

integration av invandrare, utbildning, innovation och miljökvalitet, sa Johanna Rato. 

 

Från publikhåll ställdes frågan om några länder använder sig av denna statistik i sin planering? 

- I Baltikum gör man det. I Lettland kommer befolkningen att vara 40 procent mindre 2050 om 

inget görs för att hejda utvecklingen. 

En åhörare från Kalmar ifrågasatte det stora fokus som finns på befolkningstillväxt. 

- Kanske är det viktigare att hitta en balans i befolkningen mellan unga och gamla. 

Befolkningstillväxt är inget självändamål, ansåg han. 

En annan deltagare sa att befolkningsstatistiken ser annorlunda ut när man bryter ner den.  

- I Jämtland bor 65 procent av befolkningen i ett stråk från Östersund till Åre och där växer 

befolkningen. Hela länet framstår ändå som”loser” i statistiken med krympande 

befolkningssiffror. 

- Samma sak gäller Kalmar län som har positiv tillväxt i söder och negativ tillväxt i norr, 

påpekade en åhörare.   

Mats Johansson bekräftade att statistiken ibland är trubbig p.g.a. ”skalproblemet”. Även om det finns 

enstaka tillväxtregioner slår de negativa befolkningssiffrorna igenom i statistiken p.g.a. den statistiska 

indelningen. 



 

Hur mår den svenska landsbygden? Var rubriken på nästa programpunkt. Mats Johansson inledde: 

- I jordbrukssamhället skedde en naturlig befolkningsökning utifrån födda minus döda, 

undantaget var den stora utvandringen från Sverige till Amerika under andra delen av 1800-

talet. 

- När industrisamhällen växte fram skedde många regionala befolkningsomflyttningar från 

landsbygd till industriorter och storstäder, särskilt under rekordåren på 1960-talet. 

Den gröna vågen under 1970-talet var dock något annat än utflyttningar till hippiekollektiv i 

Hälsingland. Istället var det framför allt var det en nettoutflyttning till nya samhällen och förstäder till 

tätorterna. 

 

Numera är det snarare studier och den urbana livsstilen än jobben som är drivkraft bakom 

flyttningar.  

- Unga söker sig till studieorter och storstadsmiljöer, som filmen Fucking Åmål fångade så bra 

– det s.k. ”Fucking Åmål-syndromet”. Aldrig har det varit så många ungdomar som flyttat 

som under de senaste åren. 

Invandringen hämmar befolkningsminskningen och nettoutflyttningen från glesbygd och småorter  

men förstärker den interna omflyttningen mot stora städer. I statistiken avspeglas det som interna 

omflyttningar, då människor flyttar från flyktingförläggningar till storstäderna. 

 

SEMIGRA (Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions) är ett ESPON Priority 2- 

projekt. Det är ett efterfrågebaserat projekt med intressenter från Sachsen-Anhalt i Tyskland, Kajanni 

i östra Finland, två regioner i nordöstra Ungern samt Västernorrland. Projektet fokuserar på 

rörligheten bland unga kvinnor, 18-34 år, i företrädesvis rurala men även urbana regioner. 

I det svenska projektet är syftet att jämföra landsbygds- och avfolkningsregionen Västernorrland (Y-

län) med tillväxtregionen Stockholm (AB-län) utifrån på ett ut- och inflyttningsperspektiv. 

Det mönster man kan se ur ett livsförloppsperspektiv är: 

Fas 1: Man lämnar föräldrahemmet för studier och arbetsmarknadsinträde (18-24 år). Kraftig 

utflyttning. 

Fas 2: Studierna är avklarade men man är i början av arbetsmarknadskarriären (25-29 år). Lägre 

flyttintensiteter. Viss återflyttning. 

Fas 3: Många kvinnor har fått fotfäste på arbetsmarknaden och är i hushållsbildande åldrar (30-34 

år). Sociala nätverk, kärlek och äktenskap är viktiga flyttmotiv. Jämfört med tidigare faser får man 

fallande flyttintensiteter. Återflyttningen verkar dock få allt större betydelse i bruttoströmmarna.  



- I Västernorrland som totalt har nettoutflyttning är flyttintensiteterna både bland ut- och 

inflyttare större än i Stockholm. Utflyttningen eroderar reproduktionspotentialen i regionen, 

men inflyttningen hämmar nedgången. I t.ex. Ånge var ända upp till en tredjedel av 

inflyttarna invandrare under vissa år på 00-talet. Sundsvall är för övrigt den enda ort i 

Västernorrland som har inflyttning. Alla andra har negativa flyttnetton bland kvinnorna i 

åldrarna 18-34 år. 

 

 

Cecilia Waldenström, lektor på SLU, fortsatte på temat under rubriken Landsbygdspolitik och 

gleshet i framtidslandet. Uttrycket kommer från den benämning som användes på Norrland när 

gruvor och skog började exploateras. 

Hon gjorde en tillbakablick på EU:s jordbrukspolitik gällande bland annat produktivitet, bönders 

levnadsnivå, konsumentpriser, miljöeffekter och gårdsstöd. 

 

Olika EU-program, som tidigare Leader och nu CAP, fokuserar på lantbruk, miljö och 

landsbygdsutveckling. Under nästa programperiod kommer landsbygdsstödet att handla om en 

smart och hållbar tillväxt, jordbrukets konkurrenskraft, kunskapsutveckling och utveckling inom alla 

geografiska områden. 

- Däremot blir det mindre pengar till landsbygdsutveckling. CAP:s andel av EU:s budget 

minskar stadigt. Under 80-talet var den 70 procent idag cirka 40 procent. 

Landsbygdspolitiken påverkas av den allmänna politikens utfall, till exempel tillgång till 

bensinstationer. Men också kommunpolitik gällande service och skolor är viktig, liksom den regionala 

tillväxtpolitiken och CAP/Landsbygdsprogrammet. Andra viktiga aktörer är LRF, 

Hushållningssällskapen, lokala tongivande företag, Hela Sverige ska Leva, SNF, lokala partier och 

lokala civilsamhälleliga grupper. 

   

- De vi kan se idag är att avfolkningen av gles- och landsbygder fortskrider som dominerande 

trend. Det sker en stark strukturrationalisering inom lantbruket och mjölk- och 

svinproduktionen minskar snabbt.  

Även självförsörjningsgraden avtar. Den biologiska mångfalden försvagas men miljöeffekter kvarstår. 

Det blir vanligare med lokal produktion, små nischade företag och deltidsjordbrukare. En ny geografi 

växer fram på landsbygden. 

-  Befolkningspyramiden får en omvänd form på landsbygden med många gamla och få unga. 

 



 Cecilia Waldenström, lektor på SLU, talade om förändringsmönster på den svenska landsbygden  

Inom naturresurshantering av lantbruk, skog och gruvor sker fortsatta rationaliseringar. 

- Redan idag kan man se polska bemanningsföretag som sköter mjölkningen på stora gårdar 

eller tjecker som gallrar skog. 

 

Andra trender är att: 

• Den statliga sektorn är i omvandling och stora områden är utan någon statlig närvaro. 

• Den kommersiella servicen centraliseras. 

• Det finns en risk för försvagade sociala relationer. 

• Tätorter förlorar sina servicefunktioner. 

 

Det sker allt större rörelser i befolkningar, man talar om ”Floating populations” på landsbygden, 

vilket bland annat innebär att fritidshusens används mer året om, inflyttning från övriga Europa, 

långväga inflyttning, fler flyktingar och säsongsarbetare. 

- Det finns en turism baserad på naturresurser, Man kan se en medelklass som flyttar ut ur 

storstäderna liksom även låginkomsthushåll som söker billigt boende. 

- På sikt råder stor osäkerhet inför markanvändning och produktionskapacitet på landsbygden. 

Klimatförändringarna innebär att odlingssäsongen blir längre och skördarna ökar, men också 

att nederbörden ökar och dränering blir en kritisk fråga samt att grödorna flyttar norrut. 



Om klimatförändringarna gör att temperaturen ökar med mer än 2 grader kommer problemen att 

accentueras och produktionskapaciteten att minska i stora områden. Då blir markresursen en alltmer 

kritisk resurs. Vi får se folkomflyttningar och nya intressen och kapitalströmmar.   

- Konsekvenser för Sverige är att vi får ett Framtidsland med nya utmaningar. 

 

Ellinor Ivarsson ställde frågan om landsbygdspolitiken borde integreras i den allmänna politiken. 

- Ju mer den kommer in i politiken, desto bättre, svarade Cecilia Waldenström. 

 

Som framgår av ovanstående bild var deltagarna aktiva i diskussionen. Här är det Håkan Brynielsson från Regionförbundet i 

Kalmar län som tar upp problemet med alltför stora geografiska indelningar vid regionala analyser. 

 

En röst i publiken (se bilden ovan) påtalade vilken skillnad det skulle göra för Kalmar om alla de 

11 000 fritidsboendeskulle betala skatt där fritidshuset ligger. Ett system som redan finns i vissa 

andra länder.   

 

Städernas betydelse för landsbygdens utveckling var temat för nästa föreläsning som hölls av Lars 
Westin, professor i regional ekonomi på Centrum för Regionalvetenskap, CERUM, vid Umeå 
universitet. 
 
Han visade först en karta över markanvändningen i Sverige där det mesta domineras av skog. 

- Knappt 3 procent är bebyggd mark, 69 procent är skogsmark. 



När regioner växer ökar den största staden, men även de mindre städerna i regionerna växer i 

enlighet med Zipfs lag.  Det är universitetsstäderna samt storstadsregionerna Stockholm och 

Malmö/Köpenhamn som växer. 

- Men om man tar med de fritidsboende i befolkningsstatistiken dyker plötsligt Öland, 

Sotenäs, Dalarna och vissa fjällområden också upp som tillväxtområden. 

Det finns en dynamik i befolkningsförändringarna beroende på såväl interna som externa faktorer.  

- Man kan t.ex. utläsa hur järnvägens byggande påverkade befolkningsomflyttningarna i 

Värmland och i norra Sverige. Norrland får 150 år av snabb tillväxt i landet men sedan 50 år 

tillbaka stagnerar befolkningen. Stockholm tar initiativet och blir den mest framgångsrika 

orten med en växande befolkning, medan Västra Götalandsregionen i stort sett har samma 

andel av befolkningen idag som 1805. Göteborgsregionen har aldrig tagit upp kampen med 

Stockholm. Enligt Westin så verkar de inte riktigt veta vad de vill. 

Professor Lars Westin, Umeå universitet, talade om städernas betydelse för landsbygdens utveckling. 

 

Det finns undantag i norra Sverige. I Jämtland växer Östersund och Åreregionen, men övriga 

Jämtland krymper.  I Västerbotten ökar befolkningen tack vare Umeå där befolkningen växt betydligt 

sedan 1810. Då var Skellefteå och Sundsvall större. Umeås tillväxt kom med universitetet.  



- På 1970-talet slutade andra orter i Norrland att växa. I närbelägna Västernorrland har 

befolkningen minskat med 50 000 personer. Befolkningstalet är detsamma idag som 1805. 

Man ser idag att den urbana landsbygden inom 45 minuters bilgräns påverkas av städerna 

och att stadsnära jordbruksmarker bebyggs.  

Bilen har historiskt sett gjort landsbygden tillgänglig och nya småorter föds där staden trivs. Småorter 

växer till tätorter i närheten av städer, medan glesbygden växer där städer stagnerar. 

-  I Västerbotten kan man se att Vännäs som ligger cirka tre mil från Umeå växer och att 

villapriserna ökar. Inne i landet krymper befolkningen i orter som Åsele och Sorsele.  

De slutsatser som Lars Westin redovisade var: 

 Mark med långt avstånd till städer blir glest bebyggd/utglesas. Undantag kan vara om det 

finns en värdeskapande attraktivitet (t ex skidlift, vatten).  

 Mark i närheten av växande städer får sannolikt ny bebyggelse med undantag av 
jordbruksbygd eller lågt värderad landskapsdesign. 
 

 Mark i närheten av tillbakagående städer riskerar att glesas ut med undantag av 

jordbruksbygd eller högt värderad landskapsdesign.  

 

Kan man göra något åt detta? 

- För att lyckas måste städerna ha en vision. Attraktiva städer måste våga satsa på 

förändringar, stadsutveckling och mångfald i byggandet. En ny trend är att barnfamiljer bor 

kvar i städerna och inte flyttar till förorter, eftersom de saknar bil och körkort. Då måste vi 

komma bort från bilen i städerna. 

- Vi måste kanske återskapa den täta byn som den såg ut före skiftet för att göra landsbygden 

attraktiv. Att förlita sig på statliga bidrag kommer inte att vända utvecklingen. Då är det 

bättre att bilda byaföreningar och vägföreningar för att påverka utvecklingen på hemorten. 

Man kan rent av fråga sig om ett land som Sverige ska ägna sig åt jordbruk. Kanske ska vi 

importera livsmedel och låta skogsbruket ta över vissa områden, avslutade Lars Westin. 

 

Lisa van Well är forskare på Statens geotekniska institut och har tidigare arbetat på Nordregio.  Hon 

talade om Territoriell styrning och klimatanpassning i Sverige.  ESPON-projektet TANGO (Territorial 

Approaches for New Governance) har utvecklat en analysram och en vägledning för det konkreta 

arbetet med detta. 

De frågeställningarna hon utgick från var: 

1) Vad är territoriell styrning och hur bedömer vi om den är ”bra”? 

2) Vilka är hindren för "bra" territoriell styrning och hur kande övervinnas?  

3) Hur kan goda exempel av territoriella styrningsprocesser överföras till andra områden? 



4) Varför är territoriell styrning viktigt? Hur kan den hjälpa oss att uppnå Europa 2020-målen? 

Hur kan man jobba praktiskt med territoriell styrning? frågade Lisa Van Well och nämnde fem 

möjligheter: 

- Samordna insatserna av aktörer och institutioner (flernivåstyrning.) 

- Integrera olika politikområden (tvärsektoriellt arbete). 

- Mobilisera alla lämpliga intressenter. 

- Skapa institutioner som är anpassningsbara/flexibla till förändringar. 

- Ta hänsyn till platsbaserade/territoriella (geografiska) särdrag och kunskaper. 

 

Några slutsatser från TANGO-projektet är att det inte finns en lösning som passar alla, 

ingen ”one-size-fits-all” lösning. Sammanhållningspolitik måste vara mer lyhörd inför lokala och 

regionala förutsättningar. Traditionella dimensioner av styrning är fortfarande viktiga när det gäller 

ledarskap, tydliga mål, visioner och samarbete över administrativa och sektorsgränser, liksom att 

lyfta fram best practices. 

Utmaningen för institutioner är att vara flexibla och använda ”territoriell” kunskap. Den individuella 

kunskapen ska omsättas i institutionellt lärande 

- Mobilisering av olika intressenter är nyckeln… men hur gör man… var hittar man resurser? 

Hur vet man när man har gjort tillräckligt? 

 

Lisa van Well berättade att hon använder idéer från TANGO i sitt arbete med klimatanpassning, bland 

annat utgår hon med ett antal kontrollstationer. Statens geotekniska institut analyserar globala 

klimatförändringar som sker samtidigt som andra samhällsförändringar, till exempel omställning mot 

nya energikällor, ett åldrande samhälle, urbanisering, behov av landsbygdsutveckling och 

bostadsbrist. 

- Det finns ett behov av nybyggande, men det måste ske på en säker och hållbar grund. Även 

transportinfrastrukturen måste anpassas till nya klimatet. 

De aktörer som måste involveras är kommunerna, som har ansvar för fysiska anpassningsåtgärder, 

länsstyrelserna, som ansvarar för samordning av det regionala arbetet och stöttar kommunerna, och 

de myndigheter som har sektorsansvar. De områden som berörs av klimatförändringarna är bland 

annat vatten, kommunikationer, bebyggelse, olika näringar, naturmiljö och hälsa. 

- De lärdomar vi dragit är att insatserna från aktörer och institutioner bör samordnas och att 

policyområden med tydliga mål måste integreras i arbetet. Det är också viktigt att mobilisera 

intressenter inom näringsliv och kommuner, att tillföra resurser och finansiering samt skapa 

institutioner som är flexibla och anpassningsbara. 



Andra lärdomar är betydelsen av en nationell klimatanpassningsstrategi som är lyhörd för de unika 

territoriella förutsättningarna i olika regioner/områden och att kunskapen ska gå att använda. Därför 

bör forskningen visualiseras. Den ska kunna nyttjas utan specialiserade program, kunskap eller 

teknik. Det behövs bättre och mer detaljerade planeringsunderlag med klimataspekter. 

 

Sammanfattningsvis gäller för att skapa en tydligare och mer effektiv klimatstyrning: 

• Tydligare nationella mål och ansvarsfördelning. 

• Mer detaljeradekunskap som fyller konkreta behov. 

• Dialog om hur man kan hantera osäkerhet och risk. 

• Förståelse av hur kunskapen används för beslutstagande. 

• Tydligare vägledning för beslutsfattande. 

• Checklistor och goda exempel istället för invecklade verktyg.  

 

En ny programperiod kommer att gälla 2014-2020. Om den berättade Sverker Lindblad, som är 

ämnesråd på Näringsdepartementet och medlem i ESPON:s övervakningskommitté (”Swedish MC-

member”). 

ESPON ska under den kommande programperioden fortsätta sitt arbete med observationsnätverket 

för territoriell utveckling och sammanhållning, och tillhandahålla jämförbara, systematiska och 

tillförlitliga data. Men det finns också nyckelområden som man vill förbättra 

- ESPON vill utveckla överföringen av territoriell kunskap och åstadkomma mer användarnytta. 

Mer politiskt relevanta analyser ska tas fram utifrån behov. Man vill nå ut till fler användare 

och effektivisera för att snabbare få fram resultat. Det ska vara en hög kvalitet på forskning 

och data, därför vill man förbättra valideringen av vetenskaplig kvalitet och jämförbarhet. 

Man vill också utveckla den interna kapaciteten för vetenskap, kunskapsöverföring och 

kommunikation. Administrationen ska bli enklare och smidigare. Endast offentligt 

upphandlade tjänster ska användas. 

 

ESPON:s primära målgrupper är europeiska beslutsfattare, nationella beslutsfattare och tjänstemän, 

myndigheter som genomför ESI-finansierade program, samt regionala och lokala beslutsfattare och 

praktiker som arbetar med regional utveckling och samarbete i större områden. Därtill kommer 

sekundära målgrupper, som organisationer på EU-nivå med regionala/urbana intressen, universitet, 

den privata sektorn samt EU-medborgare. 

- Totalt omfattar ESPON 50,5 miljoner euro. 47, 5 miljoner av dessa ska användas till forskning. 

Målet är att skapa 22 tillämpade forskningsprojekt inom områden som exempelvis grön 

infrastruktur, funktionella urbana regioner, ungdomsarbetslöshet och klimatförändringar. 



Medel anslås också till efterfrågestyrda analyser utifrån nationell, regional och lokal nivå samt 

samarbetsprojekt mellan forskare och regioner. Målsättningen är att göra 25 riktade analyser och 45 

politiska arbetsdokument. Det finns också en ambition att utveckla minst åtta verktyg för analyser, 

såsom databaser och system. 

- Då ambitionen är att nå ut bredare kommer satsningar att göras på events och 

kommunikationsaktiviteter som exempelvis webbaserad kommunikation. 

Från och med nästa höst, 2015, kommer man att kunna lämna in ansökningar. Såväl kommuner som 

regioner och myndigheter kan delta genom partnerskap. Projekten behöver inte vara 

Europatäckande men de ska vara av pilotkaraktär och minst partners från tre länder bör vara 

sökande. 

På frågan vilka typer av projekt som kan vara aktuella svarade Sverker Lindblad: 

- Det kan handla om speciella utmaningar i regionen, som rör förändringar, till exempel hur 

man hittar samarbetsformer mellan olika orter. 

 

I den avslutande paneldiskussionen deltog frv professor Folke Snickars, KTH, Helen Slättman, samhällsekonom på 

Stockholms stad, Sverker Lindblad, ämnesråd, Näringsdepartementet, Lukas Smaas, forskare Nordregio, Lotti Jilsmo, 

landsbygdsstrateg, Västerviks kommun samt Magnus Persson, styrelseordförande RegLab. 

 

Konferensens sista punkt löd Vilken användning kan svenska kommuner och regioner ha av ESPON? 

Diskussionen leddes av professor Folke Snickars, KTH. I panelen satt Lotti Jilsmo, landsbygdsstrateg i 

Västerviks kommun, Sverker Lindblad, ämnesråd på Näringsdepartementet, Magnus Persson, 



styrelseordförande för RegLab, Helen Slättman, analytiker, Stockholms stad samt Lukas Smas, 

forskare, Nordregio. 

 

- Lukas Smas började med att påpeka att det finns många målgrupper och alla projekt kan inte 

tillfredsställa alla. Men ESPON utvecklar metoder och tillvägagångssätt som är mycket 

användbara, en E-bok om detta har tagits fram. Jag ser många möjligheter med ESPON i 

regionerna. I Skåne, till exempel, har ESPON-analyser påverkat regionen att uppmärksamma 

utvecklingen i norra Skåne mer, sa Lukas Smas. 

- Lotta Jilsmo arbetar med landsbygdsutveckling, i form av ganska praktiskt arbete i byar och 

tätorter. Den nytta man i detta fall kan ha av ESPON är att jämföra oss med andra regioner i 

Europa som har liknande problem och se hur de tacklar dem, sa Lotti Jilsmo. 

- Helen Slättman är analytiker på Stockholms stad och påpekade att Stockholm inte har växt så 

snabbt som nu sedan andra världskriget. Det medför problem med bostadsbrist, trängsel, 

trafik och sociala skillnader. Vi försöker hitta partners med liknande erfarenheter inom 

ESPON, sa Helen Slättman. 

- Magnus Persson som är styrelseordförande i RegLab och regiondirektör i Regionförbundet 

Örebro ansåg att det efterfrågestyrda perspektivet är viktigast med ESPON. Frågan är hur 

man ska ta tillvara forskarnas kunskaper och implementera dem i det praktiska arbetet, 

poängterade Magnus Persson. 

- Sverker Lindblad poängterade att ESPON:s viktigaste funktion är att vara en 

kunskapsmäklare, att koppla ihop regioner med forskningen. Men för att använda ESPON 

måste man ha en mottagningskapacitet. Det bygger på att man vet vad ESPON gör och denna 

informationsverksamhet bör graderas upp, ansåg Sverker Lindblad. 

Lotti Jilsmo ansåg dessutom att man i Västervik upplever ESPON som långt borta och hellre anlitar en 

konsult från närbelägna Jönköping. Dessutom kan ESPON:s kartor också skapa en negativ självbild 

hos oss, hävdade hon. 

- Men kartor är ett kraftfullt verktyg och ett viktigt diskussionsunderlag. Resultaten är inte 

alltid så bekväma som en konsultrapport. Men det är inte heller forskningens uppgift att vara 

till lags, svarade Lukas Smas. 

Folke Snickars betonade det viktiga samarbetet med att ta fram gemensamma definitioner och 

standarder inom EU.  

 

Vilka avtryck kan ESPON göra på policynivå? 

- Efterfrågestyrningen är viktig, liksom nyttoaspekten. Nu är det alltför mycket forskning och 

för lite implementering, tycker jag, sa Sverker Lindblad. 



- Vi måste lyfta ambitionsnivån och se att det internationella perspektivet blir allt viktigare. 

Det finns nätverk av analytiker som kan hjälpa till med att plocka fram relevanta 

frågeställningar, sa Magnus Persson. 

- Jag tycker vi ska se Sverige som en del av Europa och inse att vi är ESPON här. Och jag hoppas 

att forskare och praktiker kan jobba mer tillsammans, sa Lukas Smas. 

- Vi har behov av mer kunskap och jag hoppas att forskare kan komma ut och berätta om sin 

forskning på ett lättbegripligt sätt, sa Lotti Jilsmo. 

- Inte bara berätta. Det är viktigt att forskare är med redan från början, tyckte Helen Slättman. 

- Kartor är bra för att få igång diskussionen, men underlaget behöver kompletteras med 

regionalt och lokalt material, ansåg Sverker Lindblad. 

- Man kan se en indirekt effekt av forskningen när studenter och forskare tar med sig sina 

kunskaper till nya arbetsgivare, som Lisa Van Well är ett utmärkt exempel, påpekade Folke 

Snickars. 

Lars Westin påpekade det lärande som sker på konferenser som denna. 

- Det är förvånansvärt få som anställer disputerade forskare som har kunskaper och 

internationella nätverk. Jag skulle önska att regionerna tog tillvara på kunskapen bättre, sa 

han. 

 

Diskussionen var livlig när lokala och regionala tjänstemän mötte forskare på ESPON-seminariaret. 

 

 

 



Tack och slut 

Ellinor Ivarsson från SKL och Mats Johansson från KTH och ESPON on the Road tackade alla 

medverkande – talare, organisatörer, publik, m fl – för ett intressant och entusiasmerande 

seminarium och med förhoppning och övertygelse om att det nya ESPON-programmet (ESPON2020) 

har fått en bra start i Sverige och därmed leda till ytterligare engagemang i olika ESPON-projekt.  

 

Text och foto: Maritha Sandberg Lööf 

 

 

 

 

 

 

 


