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Abstract
This thesis aims at analyzing why the municipality of Flen, in the eastern part of Sweden, has
experienced strong depopulation for the last forty years in spite of its relative vicinity to
Stockholm. The study uses current theories on regional developement, population theory and
theories on regional enlargment to help explain and to evaluate the different regional factors
that affect the developement of Flen on the local level. The thesis is primarily focused on the
subject of regional policy and strategies to meet regional depopulation. The study also gives a
presentation of the strategies of major regional institutions as well as analyzing what impact
regional policy have on local policy in the municipality of Flen. Interviews with local
officials, politicians and other people representing the population of Flen were carried out to
achieve a better understanding of the specific challenges that the municipality faces and of the
measures that are taken to meet them. Regional policy in Sweden prioritises measures that
promote regional enlargment to link the housing and labour markets together with the
regional infrastructure. Each region should promote and develop its own unique qualities as a
way of stimulating growth. This disregards the former notion that the state should strive for
regional growth to be achieved equally distributed within its boundaries. The thesis puts
forward the view that this development could lead to an allowance for some regions to be
neglected by the state. The findings in this study show that the measures that are put in to curb
the stagnation in the municipality of Flen are made with difficulty and cannot be financed
without external aid. The challenges are to a growing extent no longer managable by the
municipality itself which brings me to a final conclusion that predicts that Flen could be
favoured in a future municipal reform in which there are clearer connections to Stockholm
and to other larger towns in the region, as well as a new delimitation that better takes the
functional relationships of the population into account.
Keywords: regional growth, commuting, regional policy, depopulation, stagnation, regional
enlargement.
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INLEDNING
En solig måndag sent i november ägnade jag ett heldagsbesök i Flen där syftet var att
genomföra två förberedda intervjuer med personer som har en kommunövergripande roll i
sitt arbete och därutöver även försöka ställa mer spontana frågor till slumpvis utvalda
människor jag träffade på under min dag i Flen. Resan började vid Stockholms centralstation
där tåget skulle avgå vid halv nio. Jag valde att resa med regionaltåg för att få en uppfattning
om hur en vanlig arbetspendlare upplever resan. Tåget jag åkte med var knappt halvfullt när
det lämnade Stockholm i riktning mot Hallsberg och anlände i Flen efter en timme som
planerat. Jag gick av tåget och ut på perrongen försvann snabbt alla andra människor medan
jag stannade kvar en stund vid den imponerande stationsbyggnaden som inte direkt mötte
förväntningarna när man gick in i den. När jag sedan gick ut var det inte mer än hundra
meter till stadshuset där jag skulle hålla min första intervju.
Efter intervjun tog jag en längre promenad för att bekanta mig med staden och rörde mig
genom den södra delen, kallad Salsta, innan jag fortsatte en bit vidare i riktning mot
Stenhammars slott. Man fick intrycket av att dessa bostadsområden lika gärna kunde befinna
sig i en Stockholmsförort. Höghusen och flerbostadshusen hade exakt samma 50-talsstil, det
var bara i en mindre skala. Förutom brevbäraren såg jag inte många andra människor som
var ute och gick och de få jag mötte var alla på väg in mot Flens centrala delar. Jag mötte
först en äldre kvinna som var ute och rastade sin hund i utkanten av staden och som
berättade att hon hade vuxit upp och varit bosatt i Flen under hela sitt liv. Hon tyckte att det
är en lugn kommun att bo i men att det är tråkigt att det ses som en avfolkningskommun.
Hon trodde att mycket beror på att flera stora industrier har försvunnit. ”Det fanns mycket
mera barn, liv och rörelse i Flen när jag växte upp.”
Vid lunchtid vände jag tillbaka mot Flen igen och passerade ett stort sportkomplex, följt av en
skola där det rörde sig en hel del människor in mot centrum. På samma gata gick jag också
förbi ett stort industriområde med Volvo på ena sidan och GB på den andra innan jag var
framme vid centrumkvarteret Violen där jag åt lunch vid ett gatukök. Där inne satt främst
ungdomar men även en del äldre och det var nästan helt fullt. Några skolungdomar nämnde
att det inte är mycket som händer i Flen förutom på sommaren då det kommer många
turister och under dagarna då det är ”Fest i Flen”. De skulle inte kunna tänka sig att bo kvar i
Flen om tio år då det lockar att bo i en storstad, men kanske en balans mellan Flens lugn och
Stockholms jäkt vore det allra bästa. ”Det som är bra med Flen är att det är så lugnt vilket gör
att man känner sig säker, men det kan bli tråkigt i längden. Det finns ett par uteställen men
de är främst för lite äldre så oftast åker man till Katrineholm eller Eskilstuna, men det är ju
inte alltid man har råd att åka dit.”
Efteråt fortsatte jag in genom entrén i centrumbyggnaden där jag möttes av en i princip folktom gång med ett fåtal affärer i. En del lokaler hade en receptionsdisk, annars var de helt
oinredda, men många lokaler var helt tomma och nedsläckta. Gången fortsatte efter att ha
åkt upp för en rulltrappa innan jag kom ut på vad som är huvudtorget i Flen. Här fanns det
mer rörelse och framförallt trafik och brandkåren höll på att sätta upp julbelysning. Trots den
stora trafiken var området utformat som en gågata som det rörde sig en hel del folk på. En av
dem som arbetade i en av butikerna i centrum sa att ”det värsta är att många gamla industriföretag har försvunnit och det är synd att mycket av Flens småstadskaraktär försvann när
den äldre bebyggelsen ersattes av stora byggnadsprojekt”.
1

1 PROBLEMFORMULERING
Stockholms stad utnämndes i november i år till ’Årets Tillväxtkommun 2013’, ett pris som
delas ut årligen av intresseorganisationen Arena för tillväxt och konsultföretaget Sweco.
Motiveringen löd att Stockholm ”är dragloket i Stockholmsregionen och norra Europas
ledande tillväxtregion”, samt att staden utmärker sig genom att ha den främsta innovationskraften samt det mest kunskapsintensiva, diversifierade näringslivet och nyföretagandet i
hela landet.1 I en tid då det har blivit allt viktigare för regioner att konkurrera om resurser på
en global marknad och enorma krafter läggs på att försöka framhäva den egna regionens
fördelar i förhållande till andra är det intressant att undersöka hur en storstadsregion såsom
Stockholm påverkar dess regionala omland på ett ekonomiskt och politiskt plan och om det
finns skillnader i utvecklingen mellan dess olika delar.
Det hävdas ofta att närheten till en storstadsregion är något positivt och är en egenskap som
i princip alla mindre orter eftersträvar i sin marknadsföring av kommunen.2 Men är enbart
geografisk närhet till en storstadsregion en garanti för ekonomisk tillväxt eller kan det finnas
andra hinder som hämmar utvecklingen hos regionala orter? Hur kommer det sig till exempel
att Flen som är centralort i sin kommun har haft en ihållande negativ befolkningsutveckling
allt sedan 1970-talet fastän orten är förbunden med den Västra stambanan som möjliggör
pendling direkt till Stockholm på knappt en timme? Samtidigt har exempelvis Tierp, som
ligger på ungefär samma relativa pendlingsavstånd till Stockholm, däremot vänt den negativa
trenden och har haft en stadig befolkningstillväxt allt sedan millennieskiftet.3
I en kartläggning som Dagens Nyheter gjorde 2012 visas vilka befolkningsförändringar som
har skett i landets kommuner sedan 1981. Det visade sig att drygt varannan kommun har
tappat invånare sedan dess, 148 jämfört med 142 där befolkningen har växt. Bland annat
visar kartläggningen att Flens kommun har haft en tioprocentig nedgång medan omkringliggande kommuner antingen har präglats av stabilitet eller befolkningstillväxt. I artikeln
kommenterar Einar Holm, professor i kulturgeografi vid Umeå universitet, denna utveckling
med att landsbygdskommuner i hela Sverige minskar och att det till viss del i allt större grad
sker oberoende av den kommunala näringslivsutvecklingen. Han tillägger även att ”Det hjälper inte att få till en ny industri i en ort – det är ingen som flyttar dit ändå.” 4

Samtidigt växer storstäderna och dess förortskommuner i rekordfart. Denna utveckling
beskrivs av flera att den innebär en risk för kommuners framtida ekonomi. Björn Sundström,
ekonom på SKL (Sveriges kommuner och landsting) menar att det kommunala utjämningssystemet, där resurser omfördelas från rikare kommuner till mindre välbärgade, endast är en
tillfällig lösning för de kommuner där befolkningen minskar. Han menar att det på längre sikt
finns risk för att det kommer att bli problem med personalförsörjningen till arbeten inom
skola, vård och äldreomsorg eftersom medelåldern ofta är mycket hög i dessa kommuner.5
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Flera undersökningar visar att den stora koncentrationen av människor och kapital till StorStockholm ett hot mot regionens tillväxt. Utvecklingen där regionens tillväxt till största grad är
koncentrerad till Storstockholm beskrivs ha skapat tendenser till inflation på arbets- och
bostadsmarknaden genom den stora bostadsbristen, höga lokalkostnader och bostadspriser,
längre bilköer och överbelastade tåg. Regionens samhällskapital utanför Stockholms län ses
som underutnyttjat vilket begränsar den samlade innovationskraften och hämmar tillväxten i
hela Stockholm-Mälarregionen.6 I den regionala planeringen prioriteras därför åtgärder som
främjar regionförstoring såsom att sammanlänka bostads- och arbetsmarknaden med infrastrukturen i regionen. Att genomföra regionförstoring innebär i praktiken även att åstadkomma en förändrad attityd bland regionens invånare som är mer positiv till pendling.7

1.1 Syfte och frågeställningar
Denna studie syftar till att analysera och utvärdera den demografiska såväl som den ekonomiska och regionalpolitiska utvecklingen i Flens kommun och hur den motsvarar de mål som
finns hos olika regionalpolitiska aktörer i förhållande till teorier om regional tillväxt.


Hur kommer det sig att Flens befolkningsutveckling är negativ trots dess
relativa närhet till Stockholmsregionen?



Vilka strategier och perspektiv finns inom den gällande regionala utvecklingspolitiken hos berörda regionalpolitiska aktörer för att möta stagnation?



Vilken betydelse har regionala samarbeten för Flens kommun?

1.2 Avgränsningar
För att göra studien praktisk möjlig med tanke på tidsramarna och personliga kostnader har
arbetet avgränsats till att i första hand beröra Flen kommun.8 Inledningsvis var tanken att
studien skulle omfatta minst två kommuner som låg på samma relativa avstånd från Stockholm för att göra en jämförande analys men på ett tidigt stadium blev jag tvungen att begränsa mig till Flen. Det är också viktigt att framhålla att studien inte syftar till att enbart
fokusera på orten Flen eller någon annan enskild ort inom kommunen, fallstudiet innefattar
Flens kommun som helhet.

2 METOD, KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK
Studien är baserad på intervjuer med privatpersoner och representanter från både offentlig
och privat sektor från Flens kommun samt från landstinget och regionförbundet i Sörmland.
Därtill har studier av statistik, plandokument och av annan litteratur kommit till användning i
undersökningen. GIS-kartor används också för att tydligare illustrera de geografiska fenomen
som studiens resultat uppvisar. Uppsatsen tar sina ställningstaganden med utgångspunkt
från post-modernistiska antaganden inom ekonomisk geografi rörande regional utveckling.
6
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Bland annat behandlas nyregionalistiska teorier om tillväxt, befolkningsteori och regionförstoring samt kritiken av denna. Däremot syftar inte undersökningen till att försöka påvisa
lagbundenhet hos dessa teoretiska angreppssätt utan ska ses som en av flera möjliga
förklaringar. Det centrala inom postmodernismen är att den förkastar övergripande teorier
som förklaringar till samhälleliga fenomen. Detta tillåter att flera olika teorier kan profilera i
studien utan att någon av dem för den skull ges högre prioritet över någon annan. Ett postmodernistiskt angreppssätt kräver även att studien klarlägger de meningsskiljaktigheter som
kan finnas inom det område som studeras. Därför är det viktigt att förhålla sig kritisk till det
som sägs i intervjuer och kunna belysa de diskurser som ligger bakom intervjupersonernas
respektive uppfattningar.9 Eftersom studieområdet är regionalpolitik, där det som presenteras
som kunskap i många fall kan betraktas som politiska argument, är det av största vikt att
förhålla sig kritisk till de resultat som läggs fram i texter och intervjuer för att kunna ge en så
nyanserad bild som är möjligt.10
De muntliga källor som används valdes delvis ut efter att en organisation som har varit relevant för undersökningen blev tillfrågade varpå de riktade min förfrågan till en person med ett
relevant arbetsområde eller tjänst. I andra fall söktes personen upp och kontaktades därefter
per telefon eller e-post för att efter en formell introduktion bli tillfrågad om de accepterar att
delta i en intervju. I mindre utsträckning användes även direkta samtal där informella frågor
ingick. Dessa metoder visade sig vara effektiva för att få tag på informanter med relevant
bakgrund för undersökningen.11 De formella intervjuerna genomfördes med utgångspunkt
från en intervjumall (se bilaga) där ett antal frågor som berörde olika teman ställdes till alla
som deltog. Utöver dessa gavs även följdfrågor till informanterna ifall något svar behövde
utvecklas eller förtydligas. Vissa frågor visade sig passa mer eller mindre bra beroende på
informanternas bakgrund vilket gjorde att utfylliga svar i något fall inte kunde ges. Det kunde
till exempel vara svårt för Forum Flen att uttala sig om vilka strategier kommunen har för att
locka till sig nya företag, eftersom de framförallt fungerade som en företagarorganisation för
de företag som redan existerar i kommunen. Frågorna var till hjälp under intervjuerna och
intervjumaterialet kunde transkriberas med god kvalitet i största utsträckning. Vissa tekniska
omständigheter medförde dock att en del av det inspelade materialet blev svårt att återge på
grund av att det inte gick att höra vad som sades. Intervjuerna utformades strukturerat så att
informanterna fick inleda med att i mycket breda termer redogöra för deras respektive roll, för
att sedan gå in på mer komplexa frågeställningar. I genomsnitt pågick varje intervju under en
dryg timme. Förutom att minnesanteckningar fördes under intervjuerna användes även en
diktafon som stöd vilken testades innan.12
Följande informanter deltog i de djupintervjuer som ingick i arbetet med uppsatsen:
Mikael Larsson, näringslivschef för Näringslivskontoret på Flens kommun beskriver sin roll
som en lots för både nya och befintliga företag och entreprenörer och att arbeta utifrån
verksamhetsplanen ”En väg in”. Bland annat genom att sälja och marknadsföra mark och
lokaler, sammanställa och sprida information och förmedla kontakter. Jan-Erik Larsson,
ordförande för kommunstyrelsen i Flens kommun är heltidspolitiker med övergripande ansvar
över att bereda frågor till kommunfullmäktige utifrån de motioner och förslag som kommer
9
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från majoriteten. Nils-Göran Blomgren, ordförande för Forum Flen vilket är en företagarorganisation som representerar kommunens alla delar och arbetar med att stärka samarbetet
mellan kommunledningen och det lokala näringslivet. Forum Flen valdes ut som lämplig källa
då det är en fristående organisation som är oberoende från Flens kommunledning och som
dessutom kan representera det lokala näringslivet i Flens kommun.
I samtliga fall valdes platsen för djupintervjuerna av informanterna. Intervjun med Mikael
Larsson genomfördes på hans kontor i stadshuset i Flen medan intervjun med Nils-Göran
Blomgren hölls på en lunchrestaurang i centrala Flen. Intervjun med Jan-Erik Larsson hölls
över telefon vilket även var fallet med de kortare samtalen jag hade med Åsa Kullgren och
Carina Jönhill Nord. I många fall är intervjuaren att betrakta som den överlägsne i relationen
med den intervjuade, men då intervjuinformanterna i denna studie oftast innehade höga
ämbeten var det värt att beakta maktrelationen igenomförandet av intervjuerna. I första hand
återspeglas detta genom att informanterna tillfrågades om de önskade vara anonyma innan
intervjun, om de hade synpunkter på att intervjun spelades in och om de önskade att se
intervjumaterialet innan det användes.13 Uppsatsens geografiska dimension omfattas av
regionalpolitikens naturliga koppling mellan olika beslutsfattares politiska makt och det territorium, i detta fall kommunen eller regionen, där makten utövas.14 Studiens ämne är relevant
i och med den pågående regionaliseringen av Mälardalen och även originell då Flen inte har
berörts i någon större utsträckning i den existerande forskningen av regionen.15

2.1 Begreppsförklaringar
Centralort – Detta begrepp utvecklades som en del av den tyske geografen Walther Christallers teori vilken fick ett stort genomslag bland regionplanerare under 1960-talets Europa.
Centralortsteorin grundar sig på en systematisk indelning av städer och orter i primära,
sekundära och tertiära centra utifrån dess utbud av varor och tjänster. Centralorten bestäms
dels av var tillgången på varor och tjänster och dels av var tillgängligheten för köpare är som
störst. De funktionella och ekonomiska sambanden som finns mellan dessa centra bildar
tillsammans, enligt teorin, en region.16
LA-region – LA är förkortningen för en lokal arbetsmarknadsregion vilket är ett begrepp som
infördes av Statistiska centralbyrån (SCB) i början av 1990-talet.17 Redan under 1970- och
1980-talen började antalet som arbetspendlade över sin egen kommungräns bli omfattande.
SCB började föra statistik över pendlingsförhållandena och såg att det fanns ett behov av att
”konstruera en modell som delar in landet i självständiga och geografiskt avgränsade arbetsmarknader, vars utsträckning i praktiken begränsas av individernas dagliga resor till och från
arbetet”. Genom att utgå från ett lokalt centra där minst 80 procent av befolkningen både har
sin bostad och sitt arbete, och sedan räkna fram och tillföra de kommuner dit pendlingsströmmarna från centralorten är som störst, kan en LA-region avgränsas. Vid bestämningen
av centralorten får andelen av befolkningen som pendlar till en annan enskild kommun inte
överstiga 7,5 procent.18
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Denna metod liknar centralortsteorins systematiska indelning av regioner där en centralort
tillsammans med det omland som den är funktionellt beroende av bildar en region genom
människor och varors resor, transporter och kontakter mellan olika anläggningar inom den.19
Region – En region kan definieras som ett territorium som sammanhålls av en eller flera
kännetecken som skiljer den från omvärlden. ”Regionen måste alltid existera i relation till
något bestämt kriterium.” Vilka kriterier som gäller beror helt på i vilket syfte som området
ska beskrivas. Regioner är socialt konstruerade rumsliga enheter som kan skapas genom
vertikala processer då det sker en utveckling som är typisk för en viss plats eller för en viss
geografisk kontext. De kan också skapas genom horisontella processer men då sker en likartad utveckling på många olika platser och är typisk för en viss tid, epok eller politisk era.20
Stadsnära landsbygd – denna form av landsbygd avgränsas genom att den har ett överkomligt pendlingsavstånd till en eller flera storstäder. Vad som är ett accepterat pendlingsavstånd är högst subjektivt och skiljer sig dessutom mellan olika städer på grund av dess
storlek samt att kommunikationsmöjligheterna är av varierande standard. Den existerande
forskningen beräknar det genomsnittliga pendlingsavståndet vara fem mil eller allt mellan 45
minuter till en timmes restid från dörr till dörr.21 Genom dess stadsnära karaktär har dessa
områden därför ofta framställts såsom ”urbaniserad landsbygd”.22

3 TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING
3.1 Vad är regional utveckling?
Svensk regionalpolitik präglades under 1960- och 70-talets av målet att omfördela resurser
från ekonomiskt starka regioner till de svagare i jämlikhetens och inflationsbekämpningens
tecken. Det fanns även militära motiv då landet ansågs bli lättare att försvara och kontrollera
ifall alla dess delar var mobiliserade. Konkret innebar insatserna att riktade stöd ofta sattes in
till glesbefolkade regioner som främst skulle bidra till att kompensera för de nackdelarna i
tillgänglighet och kostnader det innebar för företag och individer att vilja etablera sig där.
Denna typ av politik kallas för den lilla regionalpolitiken. I och med den offentliga servicens
expansion runt om i landet antogs det att urbaniseringen och koncentreringen av människor
till storstäderna skulle stabiliseras. Därför krävdes en aktiv arbetsmarknadspolitik för mer
glesbefolkade regioner vilket bland annat gav upphov till att utlokalisera tusentals statliga
tjänster till mindre orter. Dessutom infördes ett kommunalt skatteutjämningssystem som
skulle hjälpa till att skapa förutsättningar för en likvärdig offentlig service genom att omfördela
resurser dem emellan. Övergripande åtgärder såsom dessa utgjorde grunden för den stora
regionalpolitiken.23 Men vid slutet av 1980-talet och början av 90-talet ställdes värderingarna
om till att mer handla om att utforma funktionella regioner som har förutsättningar för att
konkurrera med andra regioner på såväl en nationell som en internationell arena.24

19

Jönsson, Tägil & Törnqvist, 2007, s. 107
Syssner, 2008, s. 38-40
21
Trafikanalys, 2011, s. 32
22
Amcoff, 2008b, s. 75
23
Andersson, Ek, Molina, 2008, s. 13-17, Jauhiainen, 2000, s. 73
24
Jauhiainen, 2000, s. 5, 15-16
20

6

Regeringen deklarerade 1998 att varje region ska utveckla sina unika förutsättningar för att
stimulera ekonomisk utveckling vilket lade grunden för den nya linjen.25 Regionalpolitikens
fokus skiftade också från hårda utvecklingsfaktorer, som tillgången på råvaror, till att mer
behandla hur mjuka faktorer såsom förmågan till lärande, samarbete, samverkan och
förtroende skulle kunna bidra till en större ekonomisk tillväxt. Detta är en trend som stöds av
Robert Putnams teorier om socialt kapital. Han visade på att regioner med ett stort socialt
kapital, i detta fall norra Italien, hade en starkare ekonomi än andra regioner. Det förklarar
däremot inte om det kan vara den starka ekonomin i regionen som ger invånarna ett högre
socialt kapital. Åtskilliga försök har gjorts för att stärka de mjuka utvecklingsfaktorerna i
regioner med svag ekonomisk utveckling. Politiska företrädare har många gånger, med
blandade resultat, försökt att kopiera framgångsrika regioner för att kunna skapa en positiv
bild av företagande, entreprenörskap och samarbetsvilja som sedan appliceras på deras
egna regioner.26 En tydlig decentralisering av ansvaret för den regionala styrningen har skett
vilket har bidragit till att den centrala nationella makten har fått lämna ifrån sig initiativet till en
mängd aktörer och skapat en större pluralism. Samtidigt har decentraliseringen bidragit till att
göra regionala strategier mer lokalt anpassade och varierade än förr. I den nya regionala
politiken ses stater inte längre som de självklara territoriella enheterna som rivaliserar på den
globala arenan, istället har de funktionella regionerna blivit de naturliga konkurrenterna.27
”Den utveckling som skett inom regionalpolitiken kan sägas ha
gått från en nationell välfärdspolitik av keynesianskt snitt till en
politik som betonar specifika platsers enskilda förutsättningar.” 28

Det har dock visat sig att regionala utvecklingsstrategier av sådant snitt riskerar att öka den
sociala ojämlikheten inom regioner. Alla passar inte in i en region byggd efter företagaranda
och konkurrensideal. Ett ökat fokus på konkurrens leder till att en ökad utslagning sker bland
invånarna och där vissa grupper negligeras i den politiska debatten eller helt enkelt sorteras
bort. Regionens invånare förutsätts inneha ett stort socialt kapital för att vara anställningsbara och kunna bidra positivt till den regionala ekonomin. Därtill finns en tendens till att
förklara skillnaderna mellan regioners ekonomiska utveckling som beroende av invånarnas
kompetens. Är den regionala befolkningen inte tillräckligt benägen att anpassa sig efter
arbetsmarknadens krav kan de utmålas som odugliga eller bristfälliga.29 Regionerna
konkurrerar därför om de individer som kan framhäva regionen som dynamisk, nytänkande,
modern och stadd i ständig förändring.30
Det brukar talas om vikten av att skapa attraktiva miljöer för den urbana ”kreativa klassen”.
Richard Florida införde detta begrepp för att beskriva kulturarbetare och människor med
högkvalificerade yrken.31 Tvärtemot Putnam hävdar han att högt socialt kapital inte längre är
lika nödvändigt för ekonomisk tillväxt i ett samhälle där lösare kontakter och viss anonymitet
är mer effektivt än täta sociala band mellan människor. Floridas ståndpunkt är att till skillnad
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från förr visar idag de mer diversifierade samhällena som har ett öppnare samhällsklimat
tecken på högre ekonomisk tillväxt än andra. Han menar att ett samhälle präglat av täta band
och högt socialt kapital förvisso ger stabilitet men tenderar att enbart gynna ”insiders”, de
som redan tillhör gemenskapen, medan samhällen med lösare band och nätverk verkar vara
mer öppna för nya människor och idéer, vilket gynnar ”outsiders”.32

3.2 Agglomerativa krafter och klusterbildning
Geografer och ekonomer har på senare år försökt att teoretisera ”den nya ekonomiska
geografin” genom att söka efter så kallade agglomerativa krafter som kan förklara den
alltmer påfallande regionala koncentrationen av olika verksamheter. Ett centralt fenomen
som sägs uppstå på grund av de agglomerativa krafterna är ”kluster”. I det nya kunskapssamhället är behovet av arbetsdelning, specialisering och förnyelse större för företagen.
Detta kräver en ökad samordning, samförstånd och tillit mellan liknande företag som kan dra
nytta av varandras kunskap. Ekonomen Alfred Marshalls klassiska tolkning till vad som ger
upphov till företagskluster är att agglomerationen ger upphov till externa effekter, även kallat
”spillover”, för besläktade företag när en lokal arbetsmarknad skapas genom att en konstant
bas av högkvalificerade personer samlas på en liten geografisk yta. Området blir sedan en
attraktiv plats för både arbetsgivare och specialiserad arbetskraft. Tillgängligheten på
specialiserade insatsvaror och service blir dessutom högre när företag agglomereras i
kluster, och den kompetens som samlas gynnar lokala och regionala verksamheter.33
Spridningen av kunskap kan gälla allt från nya produkter, produktionsprocesser eller
marknadsföring och kan även ske spontant genom att företagens anställda umgås med
varandra på fritiden eller genom att de ofta byter arbetsplats. Stockholms finansiella kluster
centrerat kring den ”gyllene triangeln” mellan Kungsträdgården, Stureplan och Sergels torg
eller Uppsalas biomedicinska och biotekniska kluster är exempel på hur agglomerativa
krafter styr företagens lokalisering. Koncentrationen av människor och företag som uppstår i
städerna kan även förklaras av att urbana miljöer gör det ekonomiskt gynnsamt med stordrift.
De höga löne- och markkostnaderna vägs upp av den stora tillgången av köpstarka
människor och låga geografiska transaktionskostnader inom stadsregionen. Regioner med
god infrastrukturell tillgänglighet som flygplatser och högskoleutbildningar tenderar alltså att
skapa agglomerativa fördelar vilket gynnar klusterbildning.34
Nationalekonomen Paul Krugman ger beläggen till varför funktionella regioner är de mest
ekonomiskt fördelaktiga geografiska enheterna genom Marshalls treenighet. De gynnas av
den koncentration som uppstår av en sammanslagen arbetsmarknad, tillgången till insatsvaror och service samt kunskapsöverföring. Dessa agglomerativa fördelar är vanligt
förekommande i och kring städer eftersom de utgör en tillräckligt liten yta för att människor
utan problem kan byta arbete utan att behöva flytta sitt boende. Städer är dessutom
tillräckligt kompakta för att svårflyttade varor ska kunna levereras och där regelbundna
personliga kontakter kan äga rum utan problem. Utifrån dessa kriterier kan det urskönjas
flera så kallade neomarshallianska öar, till exempel Silicon Valley, Hollywood eller BadenWürttemberg som alla utgör mindre delar av staternas territorier. Ofta har dessa regioner
utvecklats från enskilda personers engagemang som sedan sätter igång en långvarig
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levande process utav konkurrens och samarbete mellan företag. Heterogena resursförhållanden anses gynna företagsutveckling eftersom det skapar ett behov av att konkurrera
om fördelar sinsemellan. Är förhållandena däremot likformiga och homogena minskar
behovet av konkurrens vilket i sin tur leder till en sämre utveckling.35

3.3 Nyregionalism och Mälardalsvisionen
Mälardalsvisionen är en territoriell ideologi och ett politiskt program som syftar till att beskriva
Mälardalsregionen och dess utveckling samt att ge riktlinjer för hur samhället ska förändras
utifrån givna värderingar och mål. Dess idémässiga bakgrund bygger mycket på
nyregionalistiska strömningar inom den politiska och akademiska världen. Denna doktrin
brukar ibland även kallas för post-politik vilket är ett begrepp som används för att beskriva
det postmoderna samhället.36 Nyregionalismen kan sammanfattas i två centrala teman, vilka
kommer att avhandlas nedan. För det första är uppfattningen att regionen idag är, eller är på
väg att bli, en viktigare aktör än vad staten är vid skapandet av ekonomisk utveckling. För det
andra anser nyregionalister att den ekonomiska politiken bör fokusera på regionen. Det är
viktigt att betona att nyregionalismen med dess påståenden endast refererar till funktionella
regioner, till skillnad från den gamla regionalismen som främst inriktade sig på etniska och
kulturella regioner.37
I en bok utgiven av Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholm 1991 ges de ideologiska
riktlinjerna för framtidsvisionen om ett gränslöst Europa där Stockholm och Mälardalen är en
del av en europeisk nätverksregion. Linzie och Boman vurmar där starkt för ett svenskt
integrerande i en europeisk federal gemenskap och dessutom ett införande av ett folkvalt
regionalt parlament.38 De associerar även statens storhetstid som den främsta politiska
aktören med tiden då fordismens löpande band var det dominerande produktionssystemet
och förutspår att detta kommer att ersättas av lokala och regionala aktörer som istället
präglas av en mångfacetterad och kunskapsintensiv produktion.39 De menar även att det
demokratiideal som utvecklades under industrisamhället inte kommer att vara lika relevant i
framtidens nätverkssamhälle. Statens suveräna makt över sitt eget territorium kommer att
urholkas genom att dess anpassning till de nya ekonomiska och politiska förutsättningarna.
Författarna tror dessutom att det politiska arbetet till större del kommer att genomföras på
lokal, regional och internationell nivå mer än på statlig nivå. Utvecklingen beskrivs vara
dominerad av större osäkerhet och komplexitet än förut vilket gör det nödvändigt att frångå
industrisamhällets rationalitet, organisering och regelstyrning för att i större grad lägga fokus
på flexibiliteten och motivationen hos den enskilde individen.40 Nyckeln till ekonomisk
framgång i det föränderliga och variationsrika kunskapssamhället anses vara förmågan att
kunna utnyttja kaos och att ständigt förbättra sig.41
I en allt mer föränderlig värld förutspås regionerna kunna tillfredställa människors behov av
en fast kulturell plattform från vilken de kan orientera sig vid genom dess unika identitet.42
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Linzie och Boman hävdar att framtidens generationer kommer att vara mindre bekymrade av
att försörja sig själva, vara mer individualistiska, ha en större kunskapsbas och en mer global
referensram. Att genomföra reformer förväntas i framtidens samhälle vara mindre förknippat
med den sociala ingenjörskonstens rationalitet där det skedde förhandlingar mellan ett fåtal
aktörer. Istället krävs det idag att förhandlingarna genomförs som en pedagogisk process där
en mångfald av aktörer är delaktiga. I det nya samhället ses monopol som något negativt och
fysisk produktion blir mindre viktigt, för att istället ersättas av ett konkurrensideal med fokus
på mångfald, kunskap och kreativitet. Författarna menar att ”det är människor och idéer som
betyder något, inte platser och ting”.43 I det nätverkssamhälle som uppstår blir entreprenören
en central aktör genom sin kunskap och förmåga att utveckla nya produkter och tjänster på
en konkurrensutsatt marknad vilket bidrar till den ekonomiska utvecklingen. De tar rollen som
förändringsagenter vilka skapar nya nätverk i framgångsrika regioner. Däremot förväntas
regioner som präglas av homogena värderingar, utstakade arbetsmarknader och liten
flexibilitet ha större problem i omställningen till kunskapssamhället. Dessa egenskaper menar
författarna är att betrakta som kulturella och institutionella handikapp som hindrar tillväxt.44
Nationalatlasen om Stockholm-Mälarregionen beskriver även nyföretagandet som ett sätt att
mäta ekonomiskt framgångsrika regioner på. Faktorer som uppmuntrar entreprenörer till att
starta nya företag benämns vara en liten offentlig sektor med låga skattesatser och få
regleringar, en låg grad av korruption, en hög grad av politisk decentralisering och en allmän
positiv inställning till spekulativ och innovativ verksamhet i vinstsyfte.45 Regioner med en
överrepresentation av småföretagare beskrivs bland annat kunna klara förändringar i den
ekonomiska konjunkturen bättre än regioner som domineras av den offentliga sektorn.46 För
att ett dynamiskt näringsliv ska kunna uppstå förutsätts att det alltså finnas konkurrens,
krävande kunder och aggressiva leverantörer. En central drivkraft i den nya ekonomin blir
dessutom erövrandet av tid, att överkomma och minska tidsavstånd blir därför viktigare än att
kunna bemästra geografiska avstånd.47
I ett föredrag av Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs
universitet, påpekades riskerna med denna utveckling där staten alltmer får ge efter för
globaliseringens krav och ökade betydelse, och där det sociala kontraktet mellan staten och
dess medborgare löses upp. Den ekonomiska tillväxten och ansvaret över fysisk infrastruktur
och människors sociala välfärd läggs i allt högre grad på den lokala nivån, där städer och
regioner kan kringgå staten genom att ingå och samarbeta i globala nätverk. Fram tonar ett
samhälle med större lokala och regionala skillnader där en ökad polarisering sker mellan
innanförskap och utanförskap vilket gör det allt svårare för människor att röra sig mellan
dessa sociala gemenskaper. När detta inträffar blir också kunskaps- och inkomstbarriärerna
högre vilket leder till att marginaliserade grupper känner allt större hopplöshet och frustration
över de allt större krav och förväntningar som ställs på dem. Ett gap uppstår mellan det som
anses vara ett anständigt liv och de förutsättningar som finns för att nå dit vilket gör att den
sociala rörligheten därmed minskar. Vanmakt bildas och tilliten försvinner vilket ökar risken
för gängbildningar, motsättningar och våldsyttringar, inte minst bland unga människor.
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Abrahamsson nämner också landsbygden som alltmer exkluderad i den nya ekonomiska
geografin, då städer i genomsnitt importerar en stor del av sin livsmedelsförsörjning från
andra länder. Ur hållbarhetssynpunkt ser han dels marginaliseringen av människor i både
städer och landsbygd men också livsmedelsförsörjningen som de största utmaningarna för
det framtida samhället som präglas av en fortsatt kraftig urbanisering.48
Detta kan kopplas till Manuel Castells teorier om den moderna staden. I det han kallar den
informationella staden uppstår ett dualt samhälle där två socialt vitt skilda befolkningsgrupper
framträder. Den ena karaktäriseras av att vara en välutbildad och högt betald överklass med
ett brett kontaktnät medan den andra tillhör en klass av lågavlönad servicepersonal där de
flesta utgörs av invandrare.49
I ett kunskapssamhälle där välstånd i stor grad skapas genom utbildning och kompetensutveckling ökar risken med större sociala och ekonomiska ojämlikheter mellan olika geografiska områden. Detta medför att näringslivet i allt större utsträckning kommer att dra sig till
vissa storstadsområden och universitetsorter där den mest attraktiva arbetsmarknaden finns.
Människors sociala räckhåll och rörlighet blir i ännu större utsträckning beroende av vilken
grupp man tillhör. Det illustreras av en välutbildad grupp som med stor rörlighet agerar
samhällets ”rytteri” då de rör sig fritt i det ekonomiska landskapet i världen för att öka sitt
välstånd, och av en lågutbildad grupp, samhällets ”fotsoldater”, som har mycket begränsade
möjligheter att röra sig för att öka sin levnadsstandard. I detta duala samhälle har staten inte
längre samma kapacitet för att ta hand om dessa socioekonomiska ojämlikheter och
invånarnas välfärd eftersom det globaliserade näringslivet i allt större utsträckning kan undfly
beskattning av dess kapital.50
I regionplanekontorets bok talas det varmt om att flerkärniga nätverksregioner till större del
avgränsas av människors kognitiva behov än av administrativa indelningar såsom län eller
stater gör. Huvudstädernas roll som centralort och dominant maktutövare utmanas numera
av andra storstäder och istället främst ta rollen som bärare av nationella myter och symboler.51 Den nya attityden måste enligt författarna vara präglad av ett större hänsynstagande
till individers olika intressen och behov i samhällsplaneringen och att den i större grad ska
skapa förutsättningar för att människor självständigt ska kunna uppnå sina egna mål. Att
försöka anpassa planeringen på ett optimalt sätt som passar alla, som den sociala ingenjörskonsten försökte, tycker författarna det vore ”mest rationellt att avveckla”.52
De sammanfattar sina idéer om hur den framtida regionala utvecklingen i Stockholm och
Mälardalen ska ske i fem punkter. Dessa är – ”att skapa ett gemensamt folkvalt Mälarparlament”, att snabbt lösa upp och avveckla regionens monopol på både den offentliga och
privata marknaden men med ”en fortsatt gemensam finansiering av välfärd och trygghet i
samhället”, att satsa på gemensam infrastruktur för hela regionen, att stärka gemenskapskänslan och att sträva efter att Mälarregionen ska bli en självständig kraft som bidrar till
skapandet av ett regionernas Europa.53
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Detta utgör de underliggande tankarna bakom visionen om Stockholm-Mälarregionen.
Visionen förmedlar ett kraftfullt budskap, nämligen att Stockholm-Mälarregionen har vuxit
fram naturligt både av tätare kommunikationer men även av att hela regionen delar samma
intressen. Dock är det inte tänkt att denna vision ska rikta sig till allmänheten, medborgare
eller väljare utan främst till andra politiker som är verksamma inom de deltagande länen.
Stenlås framhåller att det saknas en vid och allmän debatt i media om visionen och att den
till större del framställs som en självklarhet än som ett partipolitiskt bundet projekt.54 Gossas
poängterar även att visionens försök att skapa en regional identitet i Mälardalen främst syns
och är verklig bland ”de beslutsfattare som befolkar organisationer som Mälardalsrådet”.55
Westholm menar att den regionala utvecklingspolitiken som idag omsätts hos regionalpolitiska aktörer såsom Mälardalsrådet kan sägas vara ett svar på föreställningarna om
globaliseringens effekter som i sin tur omvandlas till praktisk politik.56

3.4 Befolkningskoncentration och rulltrappsregioner
I Sverige har befolkningen genomgått en omfattande urbanisering sedan mitten av 1900talet. Från att i början av seklet ha präglats av en till största del rural befolkning hade
mönstret vid millennieskiftet ombytts till det motsatta. Då de flesta som flyttar in till städerna
är unga vuxna får det konsekvensen att landsbygden idag har en till största del åldrande
befolkning där antalet äldre fortsätter att överstiga antalet yngre människor vilket bidrar till ett
fortsatt födelseunderskott och befolkningsminskning.57 Ett undantag är dock den stadsnära
landsbygden som på senare tid har haft en positiv nettoinflyttning. Det finns undersökningar
som visar på att många som flyttar ut från städerna till den stadsnära landsbygden väljer att
ha kvar sitt gamla arbete i staden och fortsätter att utnyttja dess offentliga service. En förutsättning för detta är att det finns goda pendlingsmöjligheter till storstaden. Den övervägande
delen av dessa utflyttare visar sig vara etniskt svenska barnfamiljer med relativt höga
inkomster och utbildningsnivåer som ser den stadsnära landsbygden som en attraktiv
boendemiljö.58 Förutom en önskan om en naturnära miljö med pendlingsavstånd till staden
spelar även bostadspriset och kommunala skattesatser roll vid valet av bostadsort för denna
grupp.59
Detta kan relateras till teorin om rulltrappsregioner som beskriver regioner med en stor
inflyttning vilket sker genom att det finns expansiva företag och ekonomisk tillväxt som
skapar hög social mobilitet. Dessa förutsättningar gör att det blir lockande för människor att
söka sig dit eftersom dessa regioner fungerar likt en metaforisk rulltrappa eller stege där det
finns möjligheter för människor att förbättra sina socioekonomiska förhållanden. Kommuner,
städer och regioner strävar alla enligt teorin efter att marknadsföra sig som en rulltrappsregion och således också att utge sig för att en dynamisk och expansiv plats att bo och leva
på. Utbildningsorter fungerar som typiska exempel på rulltrappsregioner då de attraherar
unga människor som vill utnyttja dynamiken och de socioekonomiska möjligheterna för att på
så sätt komma högre upp på karriärstegen. I arbetslivet är dessa regioner lockande då de
ger möjligheter att utnyttja allmänna löneökningar och stegrade lägenhets- och villapriser.
54
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En central del av teorin är att den strategiske karriäristen avancerar i rulltrappsregionen för
att senare i livet lämna den i det ögonblick då den ekonomiska vinsten blir som störst genom
att flytta till någon annan region där levnadskostnaderna är lägre. När de flyttar ifrån
rulltrappsregionen kan de enligt teorin sedan kapitalisera på sin sociala ställning då de lätt får
tillgång till högstatusyrken i det nya området.
”En ung arbetarklasskille har större möjligheter och livschanser
i en rulltrapperegion än i en stagnerande region.” 60

Statistiken visar på att de flesta inflyttare till rulltrappsregioner, till exempel London eller
Stockholm, är unga, ensamstående låginkomsttagare och att de flesta utflyttarna är medelålders höginkomsttagare i flerpersonhushåll. Kring båda dessa städer uppvisas tendenser på
befolkningstillväxt i mindre tätorter och i den stadsnära landsbygden. Denna demografiska
iakttagelse hänger till viss del samman med kontraurbanisering, vilket beskriver fenomenet
när stadsmänniskor flyttar ut till landsbygden i jakt på den lantliga idyllen. Detta gör i sin tur
dessa storstäder till nettoexportörer av erfarna och kvalificerade tjänstemän. Teorin om
rulltrappsregioner har blivit kritiserad för att den inte anses kunna gynna alla grupper i
samhället. De individer som inte har det sociala nätverket eller de ekonomiska möjligheterna
för att kunna ta sig upp på den metaforiska rulltrappan kan inte utnyttja de fördelar som
regionen erbjuder. De höga levnadskostnaderna kan göra det särskilt svårt för resurssvaga
individer att hitta en bostad om de inte har de rätta kontakterna. Därför sker en polarisering
där det tydliggörs att det både finns en uppåtgående och en nedåtgående rulltrappa i dessa
regioner med arbetslöshet, bostadslöshet och alla de sociala problem som det medför.61
För landsbygden som ligger utanför pendlingsavståndet till de större städerna är risken för
befolkningsminskning ännu högre, något som får flera negativa effekter på lokalsamhället.
Avfolkningskommuner får problem dels genom de minskade skatteintäkterna som ska
upprätthålla den offentliga servicen men även av att det privata näringslivet drar sig undan.
Resultatet blir på kort sikt att kommunerna hålls vid liv genom de ekonomiska utjämningssystemen men på lång sikt riskerar utvecklingen att gå mot att orten ödeläggs. Enligt Amcoff
vore en kraftig befolkningsökning genom en storskalig råvaruindustri och jordbruk ett
osannolikt scenario. Även om fler arbetstillfällen skulle uppstå på landsbygden råder det en
samstämmighet om att det inte längre är en garanti för att befolkningsökning kan ske.62

3.5 Pendling och regionförstoring
Den inomregionala tillgängligheten mellan olika punkter inom en och samma funktionella
region är avgörande för hur pendlingen ser ut i en lokal arbetsmarknadsregion (LA). Det
genomsnittliga tidsavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen inom en LA-region
överstiger normalt inte 50 minuter.63 I nuläget ingår totalt åtta LA-regioner i StockholmMälarregionen – Stockholm, Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Västerås, Fagersta, Örebro,
Karlskoga och Hällefors (se fig.). Stockholms LA-region utgör den allra största och omfattar
36 kommuner i tre län varav Strängnäs, Gnesta och Trosa ingår från Södermanlands län.
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Figur 3.1: Stockholm-Mälarregionens LA-indelning, Sveriges nationalatlas (SNA). Stockholm
- Mälarregionen, 1: a uppl., Kartförlaget, Gävle, 2008, s. 115
Indelningen av lokala arbetsmarknader ska återspegla de huvudsakliga pendlingsmönstren
för den arbetande befolkningen som helhet. Utvecklingen går mot allt färre LA-regioner vilket
kan ha flera orsaker. Dels anses det bero på att acceptansen för allt längre pendlingsresor
ökar. Wijkmark anser att detta är en kulturell förändring som sker genom att så kallade
elitpendlare agerar som förebilder vilket då kan sprida deras livsmönster till andra grupper i
samhället. Elitpendlarna är en grupp som vanligen utgörs av högutbildade och välavlönade
män som har goda bostads- och arbetsförhållanden samt tillgång till bil. Denna grupp anses
kunna bidra med positiva effekter för den lokala ekonomin och arbetsmarknaden genom
ökad diversitet.64
I Sverige finns det i dagens debatt en stor konsensus kring att regionförstoring är starkt
förknippat med ekonomisk tillväxt. Det handlar om att knyta ihop lokala arbetsmarknader
genom förbättrad infrastruktur som ska underlätta för företag att kunna välja en optimal
lokalisering med tanke på närheten till insatsvaror och konsumentmarknader. Dessutom ska
regionförstoringen göra det enklare för företagen att attrahera personal från en större del av
landet genom att pendlingsmöjligheterna förbättras.65 Regioner med ett välutvecklat flyg, tågoch vägnät kombinerat med en hög kapacitet för informationstrafik anses ha tillräckligt god
64
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tillgänglighet vilket gynnar ekonomisk utveckling. Tillgängligheten i en region är avgörande
för lokalisering av företag vilket gynnar regioner med en ökad rörlighet av människor, varor,
tjänster och kapital och gör att dessa regioner präglas av högre löner och markkostnader.66
Kritiker ger en annan förklaring till de allt längre pendlingsresorna och menar att de är en
konsekvens av de ökade kraven som arbetsmarknaden idag ställer på individer i arbetslivet.
En ökad rörlighet på arbetsmarknaden som gör att det ställs högre krav på flexibilitet hos
arbetskraften ses inte som en befriande möjlighet av alla utan kan istället medföra en ökad
börda för många. Allt längre pendlingsavstånd till arbetet gör det ofta speciellt problematiskt
för kvinnor med barn att ha ett fungerande familjeliv. Den positiva diskursen om regionförstoring tar inte hänsyn till detta utan förutsätter enbart att individer agerar rationellt utifrån
de bästa ekonomiska villkoren.67
Kulturgeografen Erik Westholm påpekar dessutom för det första att ett dagligt resande i allt
större omfattning står emot de miljömål som finns både i Sverige och internationellt. För det
andra menar han att en politik som främjar pendling riskerar att utesluta vissa grupper i
samhället som av sociala eller ekonomiska skäl inte får samma tillgänglighet och möjlighet till
att pendla. Individens speciella förutsättningar beaktas sällan i dessa diskussioner och
snarare visar studier att människors pendlingsavstånd ökar när de får råd att bosätta sig
längre bort från sin arbetsplats än att de börjar välja arbeten längre bort från sin bostad. För
det tredje frågar han sig om det går att påstå att regionförstoring verkligen är en regionalpolitisk framgång eller om det är en konsekvens av en överhettad bostadsmarknad.68
En annan kritik består i att orter som har en stor utpendling ofta tenderar att avfolkas och
tappa sitt sociala liv. Pendlingslandskapet reduceras till transitzoner där alla ständigt är på
väg vilket leder till en negativ spiral för det lokala näringslivet och den offentliga servicen
eftersom området inte längre ses som en attraktiv livsmiljö. De enda återstående mötesplatserna i dessa pendlingsorter finns vid de olika trafiklederna.69 Hägerstrand är däremot en
av dem som betonar människans roll i regionförstoringen hellre än ett renodlat bebyggelseeller ekonomiskt perspektiv. Enligt det tidsgeografiska synsättet styrs människans val alltid
av de möjligheter och hinder som den fysiska omgivningen medger i form av tid och avstånd.
Han betonar att –
”ekonomer är väldigt snabba med att föreslå att vi ska lösa våra
problem genom att flytta någon annanstans… denna idé förutsätter
två saker: 1) ... att det finns någonstans av värde att flytta till 2)… att
det inte har någon relevans att några måste lämnas kvar.” 70
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4 RESULTAT
4.1 Flens kommun

Figur 4.1: Översiktlig karta som visar Flens kommun (mörkgrönt) i Stockholm-Mälarregionen
(ljusgrönt). Källa: Grundkarta från SCB, bearbetad av författaren.

4.1.1 Geografisk och historisk bakgrund
Flens kommun bildades 1971 efter den senaste kommunreformen med Flens stad som
centralort enligt centralortsteorin.71 Flen, Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna tillhörde ett
stråk av orter som hade en jämförelsevis likartad industri och var uppbyggda kring
järnvägen.72 För Flen innebar dess nya roll som centralort att staden inte bara utvecklade sin
offentliga service utan kunde även attrahera många företag att etablera sig på orten. Under
en period på 1960- och 1970-talet hade Flen sin glansperiod med ett diversifierat näringsliv
av både små och stora företag som skapade underlag för en hög sysselsättning och hög
standard på kommunal verksamhet. Bland annat etablerade sig ELMO i Flen som hade
storskalig verksamhet inom elektromekanik och var marknadsledande inom sitt område. De
har dock blivit uppköpta och flyttade sedan ifrån Flen men GB och Volvo är företag som
fortfarande finns kvar och har varit med som stora aktörer redan på ett tidigt stadium.73
Förutom ett nytt affärscentrum, industriparker och nya bostadskvarter fick Flen även ett eget
sjukhus när landstinget i Södermanland valde att förlägga det nya länssjukhuset vid Jättuna.
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Dessutom byggdes flera varuhus och ett idrottskomplex upp med både simhall och sporthall.
Kommunledningen räknade vid tiden för kommunsammanslagningen med att uppnå 20 000
invånare till sekelskiftet.74 De hundratals bostäder som byggdes både före och under miljonprogrammets tid fylldes först snabbt, men därefter har den negativa befolkningsutvecklingen
medfört att bostadsbyggandet har avstannat och i flera fall bidragit till att hus har fått rivas.75
1980-talet dominerades av byggnationen av det nya centrumkvarteret ”Lästen” som innebar
att den gamla småskaliga affärsbebyggelsen ersattes med ett modernt komplex bestående
av två stora flervåningshus. På grund av gynnsamma lånevillkor var det mycket dyrare att
renovera en gammal fastighet än att bygga nytt. Byggandet höll på i många år och utfördes i
flera etapper till stora kostnader och med många överklaganden från både privatpersoner
och politiker. När den så kallade ”Lästengången” var färdigställd fylldes den snabbt av en
mängd olika affärer och verksamheter. Sedan dess har dock ”Lästen” befattats av ett antal
konkurser och flera ägarbyten, ibland till personer i utlandet som enbart innehar lokalerna
som rena spekulationsobjekt, vilket har bidragit till att en stor del av lokalerna nu står tomma.
Både kundunderlaget såväl som köpkraften har minskat bland befolkningen.76 Under 1990talet dominerades Flens centrum av halvfärdiga byggnader, vilket många kom att förknippa
med inbördeskriget i Libanon, därav smeknamnet ”Lilla Beirut”. Hela projektet var inte färdigställt förrän 2001 då det nya centrumet invigdes, men då hade kundunderlaget redan hunnit
förändras.77 (se fig.)
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Figur 4.2: Grafen visar befolkningsutvecklingen i Flens kommun mellan 1973 och 2012.
Källa: Egen framställning med data från SCB: s befolkningsstatistik över kommuner. (a)
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Flens kommun hade i den senaste mätningen (juni 2013) 16 092 invånare totalt varav 6229
invånare (2010) bor i centralorten. Kommunen har haft ett negativt födelsenetto under en
lång tid, vilket betyder att det är färre människor som föds i relation till hur många som dör.
Dock vägs detta under vissa år upp av ett positivt inflyttningsnetto vilket innebär att det är fler
som flyttar in till kommunen än det antal som flyttar från kommunen. Under 2012 kom den
största gruppen inflyttare ifrån utomstående län och Flen har även en relativt stor andel
inflyttare från utlandet. De som flyttar från kommunen riktar sig övervägande till övriga län.78
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Figur 4.3: Diagram över de största in- och utpendlingskommunerna för Flens kommun när
det gäller förvärvsarbetande invånare över 16 år som pendlar över kommungränsen. Källa:
Egen framställning med data från SCB: s information om riktad arbetspendling (2010). (c)
Flen är en typisk utpendlingskommun där antalet utpendlare är större än antalet inpendlare
för både kvinnor och män enligt den senaste mätningen från 2011. Utpendlingen är något
större för män än för kvinnor och män pendlar även i mycket högre utsträckning till andra
län.79 2011 pendlade cirka 2 350 invånare i Flens kommun ut till arbete utanför kommungränsen. De främsta orterna som det pendlas till är Eskilstuna, Katrineholm, och Stockholm.80 Enligt SCB: s statistik från 2010 över riktad in- och utpendling mellan kommuner
(RAMS) anges även den största andelen inpendlare till Flen komma från Katrineholm följt av
Eskilstuna och Nyköping.81 (se fig.)
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4.1.2 Färdplan Flen och Vision 2019

Figur 4.4: Grafisk logotyp för Färdplan Flen. Källa: Flens kommun.
“Färdplan Flen” är sedan 2009 arbetsnamnet som har givits åt kommunens strategiska plan
som fastställs i kommunfullmäktige varje år. Dokumentet innehåller bland annat den politiska
majoritetens plattform, Vision 2019 och strategiskt viktiga mål för kommunen samt budgeten
för det nästkommande året. Det övergripande målet med Färdplan Flen är att åstadkomma
en långsiktigt positiv utveckling för Flens kommun och att stärka kommunens varumärke.82
Det nämns att befolkningsutvecklingen i kommunen har varit negativ sedan 1970-talet och
att det är en viktig fråga som arbetet med färdplanen förväntas kunna förbättra utsikterna för.
Framförallt ska detta ske genom satsningar på nya attraktiva boenden och stadsmiljöer.83
Som en del av Färdplan Flen togs därför en ny styrmodell fram som ska gälla för alla som
arbetar inom kommunens organisation kallad ”En Väg In”. Dess bärande principer är ökad
långsiktighet, tydligare mål och koppling till handlingsplaner, större fokus på uppföljning,
analys och förbättring, ett tydligare medborgar-/brukarperspektiv samt bättre dialog mellan
olika nämnder, förvaltningar och enheter.84 Till exempel får alla nyinflyttade numera ett
informationsbrev och material om kommunens verksamheter hemskickat till sig.85 Därtill ska
projektet leda till att den politiska strukturen och förvaltningsstrukturen ska anpassas till
befolkningsunderlaget.86
I mars 2011 inleddes ett arbete hos kommunen som skulle tydliggöra dess mål och vägval.
Detta arbete mynnade ett år senare ut i Vision 2019 som ska agera som ”en ledstjärna för all
styrning inom den kommunala organisationen och får en tydlig koppling till strategiska mål,
strategier och handlingsplaner”. Med denna vision vill Flens kommun stärka kommunens roll
som Sörmlands hjärta vilket bygger på ett antal förhållningssätt som alla är en del av de tre
centrala byggstenarna – Bo, Verka och Uppleva. Förhållningssätten bygger bland annat på
att Flen ska inse dess läge och förhållande till omvärlden, på att vara nyfikna, på en insikt om
att utvecklingsvilja är en drivkraft och att det ligger ett värde och stort ansvar i att värna om
miljön. I samband med visionsarbetet togs även en ny logotyp fram för kommunen, kallad
”Flen – en kommun”, som ska framhålla vikten av samsyn och samverkan inom alla delar av
82
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kommunen.87 Nils-Göran Blomgren, ordförande för Forum Flen, tycker att den nya visionen
är intressant med tanke på de svårigheter som har funnits sedan kommunsammanslagningen med att integrera de mindre orterna i kommunen. Dock menar han att det kan bli riskfyllt om ett för stort fokus ges till att utveckla småorterna istället för att skapa en stark centralort i Flen.88
”Det finns geografiskt en uttalad centralort och det är
Flen med järnvägen och stadshuset med mera, men
folket i de här orterna runtomkring – Hälleforsnäs,
Malmköping och Sparreholm har väldigt lite känsla
för att det här är en kommun.” 89
Visionen togs fram genom en dialog mellan förenings- och näringsliv, ungdomar, tjänstemän
och förtroendevalda och omfattade närmare 500 personer. Dialogen fördes genom ett frågeformulär som skickades ut i form av SCB: s kommunala medborgarundersökning och besvarades av 200 personer samt genom tre öppna stormöten på olika orter i kommunen där det
hölls diskussioner med medborgarna.90 Medborgarundersökningen visade bland annat att
Flens kommun fick ett lägre Nöjd-Region-Index (NRI) än genomsnittet av de 120 kommuner
som deltog i undersökningen. Bland annat skulle en majoritet av de tillfrågade avråda vänner
och bekanta från att flytta till kommunen.91 Resultatet har sedan satts in i ett sammanhang
genom den omvärldsanalys och nulägesanalys som Flens kommun har genomfört för att öka
kunskaperna om vilka förutsättningar som kommunen har. Visionen beskrivs även ha som
syfte att vara politiskt blocköverskridande, långsiktig och inte bara något som är förbehållet
inom kommunens interna arbete utan även att andra aktörer kan förväntas bidra. Dessutom
ska en gemensam värdegrund arbetas fram för alla som arbetar internt inom kommunen där
alla ska börja fundera på hur de kan bidra och göra skillnad för att uppnå visionens mål.
Nedan följer ett utdrag ur Flens kommuns vision 2019 ”I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som
bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och
våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet
för dem som söker det goda livet med bra boende, goda
kommunikationer, och ett bra näringslivsklimat. Vi har skolor
med hög kvalitet. Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull
samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens kommun tar
plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen.” 92

En central del av Vision 2019 och Färdplan Flen är ortsutveckling som kommunen har
arbetat med sedan 2009. Syftet är att stärka utvecklingen i alla delar av kommunen genom
att varje ort får utforma sina egna visioner och långsiktiga handlingsplaner. Det förväntas
även att ortsutvecklingen ska stärka samarbetet och samverkan mellan kommun, föreningsliv
och näringsliv vilket ska leda till samsyn och minskade kostnader. Dessutom ses arbetet
87
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kunna ge större möjligeter för kommunens medborgare att vara med och påverka de beslut
som tas för utvecklingen av respektive enskilda ort. Arbetet sker i fyra faser – mobilisering,
visions- och planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. I mobiliseringsfasen är
målet att skapa förutsättningar för ortsutvecklingen genom att kommunen etablerar olika
former av aktiviteter för samverkan i orten. Därefter följer en visions- och planeringsfas i
vilken ortens invånare med hjälp av kommunens tjänstemän får ta fram en vision för orten
och ge förslag till en plan. Denna fas avslutas när ett slutgiltigt beslut för orten har tagits fram
i kommunfullmäktige. I genomförandefasen ska ortens handlingsplan genomföras i samverkan mellan ortens invånare och kommunen. Avslutningsfasen medför att det sker en
utvärdering av arbetet innan en ny handlingsplan sedan tas fram. Hittills har Malmköping,
Sparreholm och Hälleforsnäs genomgått de tre första faserna och har alla tagit fram sin egen
vision och handlingsplan för orten.93 Som exempel kan nämnas Hälleforsnäs där handlingsplanen bland annat innehåller satsningar på stationsområdet och trafiksäkerheten.
Dess vision fram till 2019 är formulerad såsom följande –
”Sprungen ur vår stolta historia finns här en framgångsrik
grundskola med plats för alla barn. Vi utvecklar tillsammans en
kreativ ort med ett internationellt kulturliv. Här finns ett rikt
näringsliv och blomstrande handel i historiska och levande
miljöer. Vi gör vår unikt varierande natur tillgänglig för alla. Bra
kommunikationer gör det lätt för omvärlden att ta sig till och
från Hälleforsnäs.” 94

Som en del av Färdplan Flen togs en nulägesanalys fram som beskriver hur läget är i Flens
kommun idag med utgångspunkt i politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer. I
denna benämns det ekonomiska läget för kommunen vara mycket kärvt på grund av tidigare
års ekonomiska resultat med ökande kostnader inom äldreomsorgen, sjunkande resultat i
skolan, ett ökat behov utav underhåll av fastigheter samt stigande pensionskostnader.95 En
stor utgift för kommunen är det stora antalet personer som är beroende av försörjningsstöd
vilket främst beror på ett ökat antal arbetslösa och att en växande grupp av dem saknar
någon annan form av ekonomisk ersättning.96 Näringslivschef Mikael Larsson uppskattar att
kostnaden för detta har stigit bara under de senaste tio åren från åtta miljoner till 36 miljoner
kronor under 2012. Kommunen har haft stora problem med att få de nyanlända invandrarna
in i arbete, dock genomförs nu insatser tillsammans med arbetsförmedlingen och det lokala
näringslivet för att försöka få in dem snabbare i arbetslivet.
Mikael Larsson menar vidare att det är en stor utmaning och en orättvis kamp eftersom de
kommuner som har valt att inte ta emot nyanlända springer ifrån de kommuner som gör det i
den ekonomiska utvecklingen. Flen är en väsentlig ort för migrationsverket som har förlagt
både förvar och mottagning till komplexet i Jättuna.97 Antalet arbetssökande i kommunen låg
under mars 2013 på 11 procent för hela kommunen och är förhållandevis jämnt fördelat
mellan könen. För personer i åldrarna 20-24 år var skillnaderna större. Där låg antalet
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arbetssökande män på 18 procent, för kvinnor 12 procent och totalt 16 procent.98 Detta gör
att kommunen ser det som nödvändigt att kostnadseffektivisera den kommunala verksamheten för att kunna vända utvecklingen, skapa utrymme för framtida satsningar och möta
framtida behov.99
”Det är som att vända en stor oljetanker brukar vi säga för att
komma till rätta med det här. Vi har ambitioner och vi ser
möjligheterna men vi måste ta rätt beslut idag för det kommer
inte att ge något reellt resultat förrän om fem sex år kanske.” 100

I Färdplan Flen beskrivs även avregleringen av tågtrafiken som ett hot mot Flen då det
rådande kundunderlaget inte bedöms kunna försvara det nuvarande antalet tågstopp i Flens
kommun. Dessutom nämns också att den allmänna upplevelsen är att Södermanlands län
inte fungerar som en samlande enhet och att utvecklingen därmed inte drivs utifrån en
gemensam utgångspunkt. Kommunerna inom länet riktar sina regionala samarbeten mot
olika delar av landet vilket anses missgynna Flens kommun på grund av dess geografiska
läge som gör att orterna i kommunen drar åt olika håll. Den minskade befolkningen sätts i ett
ekonomiskt perspektiv då analysen visar att om antalet invånare minskar med 100 personer
gör kommunen en total förlust på 4,9 miljoner kr per år. Antalet arbetsplatser och förvärvsarbetande minskar i kommunen från föregående år och av de företag som finns har 90
procent 0-5 anställda. Enbart sju företag har fler än 40 anställda. Dessutom visar analysen
att kommunen har en högre kommunalskatt än genomsnittet i riket, en lägre medelinkomst
per invånare, en högre andel fritidsboenden och ett lägre Tobins Q-värde än i länet som
helhet. Tobins Q anger det värde som beskriver produktionskostnaden för en att bygga en ny
bostad i relation till marknadsvärdet på den färdiga bostaden. Flens värde är 0.84 vilket
innebär att det sannolikt blir en förlust för den som säljer det nybyggda huset.101

4.1.3 Näringsliv
Arbetsmarknaden domineras idag framförallt av en stor vård- och omsorgssektor följt av
tillverkning och utvinning. Den första har en stor övervikt av kvinnor medan den andra är
dominerad av män. En annan betydande kvinnosektor finns inom utbildningsväsendet.
Det finns även en stor grupp män som arbetar inom byggverksamhet, handel, som fordonsförare samt i viss mån jordbruk, skogsbruk och fiske.102 Traditionellt fanns en stor sektor
inom tillverkningsindustrin som både var storskalig och småskalig men som bara till viss del
kvarstår. Flera stora företag med hundratals eller tusentals anställda har lagts ned sedan
1970-talet i kommunen, däribland bruket i Hälleforsnäs som var dess största arbetsgivare
med 1300 personer. Många företag har blivit uppköpta av utländska företag och investmentbolag vilket även har inträffat under de senaste åren.103 Ett företag som dock fortfarande
finns kvar är GB som är Sveriges största glassproducent med en ständigt växande
verksamhet. Detta ses som positivt även om ägandet numera är utländskt genom den multinationella koncernen Unilever.
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Volvos verksamheter i Flen har funnits länge och är väletablerade genom Volvo Parts som
renoverar lastbilsmotorer, växellådor och som även numera utför hydraulikreparationer. De
är en växande arbetsgivare med snart 300 anställda. Näringslivschefen påpekar att när de
växer efterfrågar de också kompetent personal vilket då orten måste kunna erbjuda. Detta
gör att kommunen idag genomför satsningar på utbildning inom speciellt riktade mot lärlingsprogram. Till exempel finns sedan 2011 på gymnasiet i Flen ett byggprogram som genomförs
genom ett nära samarbete med det lokala näringslivet som förser praktikanterna med lokaler,
handledning och arbetslivserfarenhet medan den teoretiska utbildningen sker på skolan.
Detta har blivit mycket populärt och uppskattat bland eleverna vilket har gjort att sökttrycket
är stort till dessa utbildningar. Problem uppstår dock när ungdomarna inte söker de
utbildningar som efterfrågas av näringslivet, som till exempel var fallet när det gällde CNCoperatörer* som just Volvo hade ett starkt rekryteringsbehov av. *(CNC-operatörer arbetar
med datorstyrda verkstadsmaskiner, författarens anm.)
”Vi har företag i kommunen som skriker efter arbetskraft när det
gäller CNC-operatörer till exempel. Då har vi haft ett gymnasieprogram där man har jobbat med just de här sakerna men vi får
inte ungdomarna att söka, och då tycker företagen att det är
konstigt att vi inte har någon kompetens bland befolkningen.
Man skyller på att kommunen inte gör sitt jobb men om inte
ungdomarna söker är det inte så lätt vilket jag tror att man som
företagare har svårt att inse.” 104

Volvo startade själva en intern ettårig utbildning kallad ”Volvosteget” som de genomför i alla
delar av Sverige. Forum Flen har nu planer på att starta ett lokalt initiativ kallat ”flenssteget”
vilket innebär att även andra företag som har behov av CNC-personal kan ta del av Volvos
utbildning till sin rekrytering. En enkät som Forum Flen delade ut till sina medlemsföretag
visade att den största utmaningen för kommunen är att höja utbildningsnivån från grundskolan till gymnasiet.105 Satsningar på utbildning ses också som centralt för att stärka det
lokala näringslivet genom att framförallt förbättra utbildningsutbudet så att de möter de behov
som företagen ställer på arbetskraften. Detta arbetar näringslivskontoret med främst genom
att skapa länkar med nära samarbeten och samverkan mellan skola och näringsliv i
kommunen. Det pågår även numera ett nära samarbete med Jobbkommissionen som tar
fram uppgifter om vilka framtida behov som näringslivet kan komma att få.106 Jan-Erik
Larsson beräknar att det på sikt kommer att finnas ett behov av cirka 600 nyanställningar
inom den offentliga sektorn till följd av stora pensionsavgångar.107

”Det gäller väl att vara lite mer offensiv och försöka ta hand om
de som har växt upp och blivit lite äldre och ska bilda familj, så
att vi kanske kan få dem att bli hemvändare istället.” 108
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Flens minskande befolkning ser kommunen oroande på både när det gäller minskade skatteintäkter och kompetensförsörjningen, men också på grund av att invånarna över 60 år är
oproportionellt stor som följd av att utflyttningen bland ålderskategorin 20-32 är stor. Näringslivschefen beskriver problemet som att många av Flens ungdomar pendlar till andra orter
redan i skolåldern vilket gör det svårt att få dem att sedan stanna kvar på hemorten. Detta
gör att kommunen istället inriktar sig på att locka tillbaka dem när de är färdigutbildade, lite
äldre och söker ett fast boende. Den stora inflyttningen av nyanlända invandrare som tar
med sig hög kompetens är också något som kommunen ser som viktigt att bättre ta tillvara
på. Näringslivschefen beskriver att bland dem som blir kvar i åtgärder och försörjningsstöd
sjunker både människovärdet och självkänslan. Det ges idag stöd till denna grupp genom att
kommunen samarbetar med IFS rådgivningscentrum i Eskilstuna. Dessutom är Flen med i
ett projekt från Regionförbundet Sörmland rörande destinationsutveckling som ska framhäva
naturen och främja turism genom de många slott och museer som speciellt Flen har många
väldigt av. Dessa ska fungera som publikdragare som ska marknadsföra kommunen både
nationellt och internationellt där närheten till Skavsta flygplats ses som en stor fördel.
”… Vi måste som kommun kunna erbjuda attraktiva boenden
med livskvalitet, en bra skola och goda kommunikationer… Vi
måste göra detta för att klara vår kompetensförsörjning och
vara lyhörda över vad företagen säger att de behöver.” 109

I Flens kommun finns det flera företagarorganisationer verksamma men Forum Flen är den
enda som fokuserar på kommunen som helhet. Föreningen startade 2006 och utgörs av
cirka 100 medlemsföretag där ungefär 1300 personer är verksamma. Bland medlemmarna
finns stora företag såsom GB och Volvo ända ner till enmansföretag. En gång i månaden
genomförs ett styrelsemöte, därtill anordnas ett större medlemsmöte sex gånger per år då
alla medlemsföretagen bjuds in. Utöver detta medverkar styrelsen på morgonmöten med
kommunen ungefär fyra till fem gånger om året. Dessutom arrangerar Forum Flen vartannat
år en mässa i Flen där alla medlemsföretag finns representerade och besöks av 2500
personer. För att befrämja den positiva attityden till företagande utser Forum Flen även årets
ambassadör för Flen varje år, vilket ges till någon som har utfört något positivt för kommunen
och dessutom bidragit till att förmedla en positiv bild av Flen till omvärlden. Nils-Göran
Blomgren som är ordförande i Forum Flen framhåller även att föreningens mål är att underlätta för företagarna när det gäller att förmedla kontakter i olika ärenden.110
Jan-Erik Larsson är positivt inställd till föreningslivet som finns i Flen som han nämner att
han själv har varit mycket delaktig i. Han ser ideella verksamheter och föreningar som ett sätt
att ”öppna dörrar” för människor genom att de kommer in i sociala nätverk som underlättar
för dem att komma in och delta i samhället. Han menar att insatser för föreningslivet speciellt
skulle kunna hjälpa de nyanlända i Flen genom att fler satsningar på ideella verksamheter.
Dock anser han att föreningslivet inte finns kvar på samma sätt som när han flyttade till Flen
på 1970-talet. Han ser inte virtuella lösningar som någon ersättning för traditionella former.111
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Det finns även andra föreningar såsom Företagarna KFV, LRF och Handlarna men dessa
har en större intressesfär. Totalt finns sju företagarföreningar i kommunen som har många
olika medlemmar och intressen vilket ofta försvårar samarbeten. Ortsutvecklingsarbetet har
även medfört att flera lokalt utspridda företagarföreningar har startats, bland annat i
Sparreholm och i Malmköping. Enligt Mikael Larsson har ortsutvecklingen i dessa orter varit
så pass stark när de har bildat egna råd inom näringslivet och skolan att det numera i vissa
fall upplevs som ett krig mellan dem och Flen.112 När det gäller Flens centrum har det länge
funnits intressekonflikter till följd av en mångfald av ägare, ibland utländska ägare, som inte
alltid har velat samarbeta vilket har gjort det svårare att uppnå en positiv utveckling.
”Vi på kommunen har hela tiden sökt en dialog för att komma
till en diskussion om hur vi ska utveckla centrumet, men är inte
ägarna intresserade det då blir det svårt.” 113

Forum Flen har genomfört en enkätundersökning om hur näringslivsstrukturen i kommunen
ser ut vilken visade att av de cirka 900 företag som finns registrerade är ungefär 450 stycken
antingen en- eller tvåmansföretag. I uppemot hälften av dessa är företagarna i en ålder
mellan 60 och 65 år vilket gör att Forum Flen ser det som en möjlighet att få de här företagen
att genomgå en generationsväxling. Många av dessa företagare uppgav att de inte tänker
lägga ner men är samtidigt motvilliga till att nyanställa på grund av den upplevda ekonomiska
risk det innebär. Det ses som viktigt för kommunen att dessa företag inte försvinner vilket gör
att Forum Flen försöker uppmuntra dem att nyanställa. Detta gör dem genom att tillsammans
med företagaren ta kontakt med bank och arbetsförmedling för att gemensamt undersöka
vilka möjligheter som finns för att nyanställa. Ordförande Blomgren menar att det är viktigt att
stötta småföretagandet eftersom kommunen länge har präglats av en övertro på de gamla
stora företagen vilket har gjort att Flen har klarat strukturomvandlingen sämre än andra. Han
ser inte detta som en ursäkt men däremot att kommunen borde ha klarat sig bättre med
tanke på dess närhet till Stockholmsregionen.

”Men jag tycker att vi inte ska gnälla när vi är så nära den mest
expansiva delen av hela Sverige, vi har ju bara en knapp timme
till Stockholm. Sitter man i Kiruna eller någonstans kan man ju
gnälla på avståndet men här är ju inte avståndet så långt.” 114
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4.1.4 Infrastruktur

Figur 4.5: Karta som illustrerar den ungefärliga restiden från Flen med befintlig regionaltrafik
(regionaltåg och länsbuss) till städer inom 60 minuters räckhåll. Källa: Egen framställning
baserad på översiktskarta från Lantmäteriet och av uppgifter från SJ (2013). © Lantmäteriet
[i2012/926]
”Vi har ett bra prisläge och en närhet till storstadsregioner,
inte bara till Stockholm utan jag skulle vilja säga, inom hela
Mälardalen och ända ner till Linköping… och inom en timme
når du två och en halv till tre miljoner invånare.” 115

Näringslivskontoret ser det som viktigast för att skapa tillväxt i Flen att arbeta för att stärka
infrastrukturen och kommunikationerna i kommunen. Detta innebär att kommunen idag vill
främja bostadsbyggandet, vilket har varit lågt under många år, samt förutsättningarna för att
arbetspendla från Flen vilket i många fall är en kostnadsfråga både för kommunen och för
invånarna. Mikael Larsson beskriver kommunens säljargument som ”kommunikationer, läget
och vår natur”.116 Jan-Erik Larsson hävdar att kommunens låga Tobins q både är positivt och
115
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negativt. För att göra bostadsbyggandet mer ekonomiskt förtjänstmässigt borde värdet öka,
dock leder det till att marknadsvärdet stiger på bostäderna vilket missgynnar barnfamiljer.117
Nils-Göran Blomgren förtydligar även att kommunens mål om att skapa attraktiva boenden
främst består i att utnyttja de stora möjligheterna att bygga bostäder med sjönära tomter.
Många av dessa lägen utgörs idag av fritidsbostäder. Under somrarna fylls dessa av uppemot 5000 sommargäster vilka utgör en betydande del av näringslivets omsättning och är en
viktig grupp för kommunen att hålla sig väl med.118
Idag trafikeras Flen av Sörmlandspilen vilket är det regionaltåg som åker mellan Stockholm
och Hallsberg med tio turer i båda riktningarna på vardagar samt tre turer på helgdagar.
Detta tåg går längsmed Västra stambanan och stannar även vid Vingåker, Katrineholm,
Gnesta och Södertälje. Dessutom trafikeras Flen av pendeltåget Uven 15 gånger per vardag
och riktning och ger en nord-sydlig förbindelse med orter som Norrköping, Katrineholm,
Hälleforsnäs, Eskilstuna, Västerås, Sala och Uppsala. Det går ett tåg i timmen på vardagar i
båda riktningar men alla tåg åker inte hela sträckan. Bilismen är hög i kommunen och anses
vara den högsta i Södermanland räknat per invånare. Detta förklaras av kommunens relativt
höga geografiska spridning av dess orter samt av det höga antalet tillfartsvägar.119 Flen
genomkorsas även av riksväg 55 och 57 vilka ansluter till motorvägarna E4 och E20 och
leder bland annat till Strängnäs. Jan-Erik Larsson påpekar dock att vägnätet norrut mot
Strängnäs och Uppsala inte håller lika god standard som i övrigt.
”Bor man i Stockholm kan man ha lika lång pendlingstid som vi
har fast där betalar man bara en bråkdel för transporten vilket
gör att det ställs högre krav på en pendlare från Flen.” 120
I den trafikplan (T14) som Trafikverket lade fram för 2014 prioriterades den långväga fjärrtrafiken många gånger på bekostnad av den regionala pendeltågstrafiken för att öka lönsamheten och för att förkorta restiden på sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Detta
gjorde att Flen i sällskap med andra berörda kommuner gick ihop och protesterade mot
planerna som de menade skulle missgynna deras attraktionskraft.121 Ett dokument från 2010
som kommunledningen skrev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd visar att
detta är en konflikt som har pågått länge. Där framstår försämringarna av regionaltågstrafiken ”som en konsekvens av den snabba avregleringen och allt större kapacitetsproblem
på Västra stambanan”. I dokumentet ber uttryckligen Flens kommun att staten snarast borde
ta ett större ansvar över ökade investeringar i infrastrukturen och ge regionaltågen högre
prioritet.122 Jan-Erik Larsson uppskattade att om förändringarna i T14 gick igenom skulle
restiden mellan Stockholm och Flen förlängas med 20 minuter och en del avgångar skulle få
ställas in. Både Jan-Erik och Mikael Larsson anser att det vore problematiskt om Flen skulle
få sämre kommunikationer trots att kommunen har varit med och delfinansierat bygget av
Citybanan i Stockholm med 18 miljoner. Med tanke på de regionala ambitionerna i Mälardalen uppfattas det som märkligt att inte regionaltrafiken prioriteras högre.
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”Ja man tycker ju det är konstigt när vi hör behovet av bostäder
och hur många som kommer att flytta in i Stockholmsregionen
så är det märkligt att inte den här typen av trafik är prioriterad
när vi ändå ingår i Mälardalen. Det skulle göra det möjligt att
hjälpa till att försörja med bostäder för dem som jobbar i
Stockholm men även för att överhuvudtaget få en fungerande
region.” 123
Flens kommun anser sig stegvis ha fått ett alltmer försämrat transportläge, mycket beroende
på att viktiga investeringar har saknats. Detta gäller både för vägar och tågförbindelser och
därmed även för näringslivets transportvägar och pendlingsmöjligheter. Kommunen beskriver
sig vara beroende av att samverka med andra aktörer såsom landstinget för att åstadkomma
förbättringar när det gäller dessa områden. Tillgången på bredband är även en viktig fråga
för kommunen som vill genomföra satsningar på att öka tillgängligheten. En mätning från
2012 visade att tillgången på bredband med minst 50 Mbit per sekund bara var hälften så
stor som genomsnittet i länet (45,47 procent).124 Ett annat problem är att Telia har monterat
ned kopparledningar i vissa delar av kommunen så att 10 procent inte alls har tillgång till
bredband. Telia säger sig endast kunna försörja 90 procent av kommunen med bredband
vilket står i konflikt med Flens intressen. Detta beskrivs å ena sidan som en kostnadsfråga, å
andra sidan är det beroende av en bättre samverkan mellan olika aktörer på marknaden.125
Jan-Erik Larsson menar att även om kommunen har låga bostadspriser, flera stora matbutiker och restauranger så måste kommunikationerna också fungera för att de ska kunna
vara attraktiva.
”Vi har haft väldigt många som har flyttat hit, som har sålt sin
lägenhet i Stockholm och som därefter har kunnat köpa några
av de finaste villorna här i Flen. Men det som har hänt är att
man har fått ett jättebra boende och man har sett till i förväg att
pendlingen till Stockholm fungerar, sen har då Trafikverket
ändrat på tidtabeller… Det går liksom inte att sälja in
kommunen bara som att det är vackert om inte de här bitarna
funkar för då lurar vi folk.” 126
Forum Flen pekar på kommunens infrastrukturella fördelar med att kunna erbjuda företag
stora lokaler som idag står tomma samt de goda kommunikationerna och närheten till
Stockholm och Mälardalens högskola där högutbildad kompetens kan rekryteras. Dessa
faktorer borde enligt ordföranden Nils-Göran Blomgren kunna gynna en etablering av tillverkningsindustrier i Flen ifall de har en bra produkt som kan utvecklas bättre i billigare lokaler
men som ändå kräver en närhet till Stockholm. Han anser däremot att kommunen under en
lång tid har saknat ett politiskt ledarskap som vågar satsa på kommunikationer och utbildning
till skillnad från exempelvis Eskilstuna och Nyköping där satsningar har utvecklats som
Mälarbanan, E20, Mälardalens högskola, Mälardalen Science Park och Skavsta flygplats.
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”Att Eskilstuna och Nyköping har lyckats bättre är kanske tack
vare att man har haft lite mera drag i politikerna.” 127
Jan-Erik Larsson medger att det har begåtts politiskt strategiska misstag men att när det
gäller beslut om etableringar krävs det också att kommunen bemöter och hanterar företag på
ett sätt som kräver snabbhet och smidighet. Han poängterar att företagen som vill etablera
sig även är beredda att investera i orten för ”lyckan när de etablerar sig kan bli till en väldigt
stor sorg när de med ett penndrag i ett annat land tar bort verksamheten och arbetstillfällen”.128 Mikael Larsson påpekar även att förutsättningarna för kommunens tjänstemän
att få en inblick i kommunens utveckling och att kunna föra en förtrolig dialog med dess
medborgare försvåras om de själv inte bor i kommunen. Detta är också fallet i Flen, speciellt
i ledningsgruppen, där endast ett fåtal tjänstemän är bosatta i kommunen. Om tillräcklig
förankring och kunskap till kommunen fattas blir det också svårt att ändra på invånarnas
attityder till kommunen.129
Projektet med ortsutveckling har även skapat konflikter med kommunens skolprojekt som
syftar till att omstrukturera skolan för att anpassa den till befolkningsunderlaget. Detta
innebär att vissa skolor läggs ned för att istället centralisera skolverksamheten till Flens
tätort. Det har skapat protester hos befolkningen hos de orterna som menar på att det görs
en ortsavveckling. Omstruktureringen av skolan betraktas dels av kommunen som en
kostnadsfråga och dels som en fråga om att anpassa sig till de nya krav som ställs i skollagen på att höja utbildningsnivån. Jan-Erik Larsson menar att beslutet togs för några år
sedan efter att Flens kommun i en undersökning visade sig ha ett av de sämsta utbildningsresultaten i landet. Dessutom går mellan 40-50 elever varje år ut grundskolan utan att söka
vidare till gymnasiet. Han beskriver grundproblemet som en kostnadsfråga då kommunen
genom befolkningsminskningen har nästan 500 tomma skolplatser fördelat på många olika
enheter. I längden skulle det betyda att klassrum skulle behöva renoveras som bara är
utnyttjade till hälften vilket inte betraktas som ekonomiskt försvarbart. För att säkerställa
utbildningskvaliteten ses därför en centralisering av skolan som ett bättre alternativ än att
satsa på skolorna runt om i de enskilda orterna.130 Kommunens skolprojekt stöds också av
Forum Flen som menar att det är nödvändigt att kunna erbjuda en skola med god kvalitet om
det ska vara möjligt att attrahera hemvändarna.131

”Tittar man geografiskt på en kommun i vår storlek så har man inte tre
högstadieskolor, man har en. Vi har klasser idag där, till exempel de som
läser tyska på högstadiet, fast du har tre skolor så får du inte ihop 20
elever från hela kommunen. ”Hur ska du kunna ge och upprätthålla en god
kvalitet när du sitter med tre elever som läser tyska och vilken kommun
har ekonomi att ha lärare som undervisar i tyska på fyra olika ställen?” 132
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En rapport presenterade en sammanställning av statistik och framtidsscenarier för hela Östra
Mellansverige (ÖMS) fram till 2050 och gjordes i ett samarbete mellan Stockholms läns
landsting och andra regionala aktörer i ÖMS. I den ges även en översikt av vilka järnvägsprojekt som ska genomföras i regionen fram till 2030. Där nämns bland annat insatser som
direkt berör Flens kommun. Exempelvis anges en dubbelspårsbeläggning av hela eller delar
av sträckan mellan Flen och Eskilstuna, ett nytt stationsuppehåll i Sparreholm för regionaltågen samt en uppgradering av banan mellan Oxelösund och Västerås med anpassning till
persontrafik.133 Beträffande vägnätet nämns att framtida projekt kommer att innefatta insatser
som berör riksväg 55 genom förbifart Flen och Yxtatorpet-Malmköping.134

4.1.5 Regionalt samarbete
Näringslivschef Mikael Larsson är positivt inställd till ett ökat regionalt samarbete, speciellt
inom KFV som innefattar Katrineholm, Flen och Vingåker och hoppas kunna arbeta för att
göra det till en mer självständig regional aktör. Idag sker redan ett samarbete mellan de tre
kommunerna genom Sörmlands Vatten som drivs som ett gemensamt bolag med ansvar
över vatten och avlopp.135 Nils-Göran Blomgren föreslår att kommunerna även borde börja
samarbeta för att sälja närproducerade livsmedel.136 Efter att planerna på ett storregionalt
samarbete föll har en mängd mindre samarbeten istället kommit fram vilket Mikael Larsson
ser som en naturlig utveckling inom de områden där det behövs. Bland annat ser han ett
behov av att i större grad samarbeta regionalt för att upprätthålla den service som krävs inom
vård och omsorg, men även inom skolväsendet där han tidigare var verksam.
”Jag tror på en ökad samverkan på gymnasienivå för vi måste
börja titta på var vi kan komplettera varandra och sluta kriga
om samma elever för det finns inte elevunderlag för det längre
som säkerställer en god kvalitet på utbildningarna”.137
Mikael Larsson betraktar Flens kommun som en del av Stockholmsregionen och är skeptisk
till regionala samarbeten där inte Stockholm ingår. Däremot ses det som viktigt att dra lärdom av hur grannkommunerna har arbetat för att locka till sig folk och företag. Han ser även
nyttan med att vara med i Stockholm Business Alliance eftersom det ger en möjlighet att
bevaka och kunna ta del av investeringar som spiller över från Stockholm. Det handlar i
första hand om att försöka locka till sig mindre företag med konkurrensmässiga priser på
mark och lokaler.138 Nils-Göran Blomgren stämmer in i denna åsikt och menar att kommunen
har mycket att vinna på ett större samarbete med Stockholmsregionen för att locka till sig
mindre företag.139 Jan-Erik Larsson ser det som positivt att SBA sätter regionen på kartan i
Europa men inser också att Flen har små möjligheter att locka till sig några större företag.
Även om det finns mycket mark att erbjuda skulle inte personalförsörjningen i Flen räcka till
för detta.140
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”Om vi kan ta de som har 5-10 anställda så kan
Stockholm ta de stora busarna som Bank of China
för jag tror inte de tar ett huvudkontor i Flen.” 141
Näringslivschefen menar även att det numera krävs ett vidare perspektiv, en regional utblick,
som inte tar hänsyn till kommun- eller länsgränserna, till exempel gällande arbetsmarknaden.
Han önskade att ett större fokus borde ges på att konkret synliggöra vad syftet med dem är
att uppnå istället för att fokusera på dess gränser. På sikt menar han att Katrineholm, Flen
och Vingåker skulle kunna slås ihop till en kommun och att det regionala samarbetet stärktes
i hela Mälardalen där även Östergötland ingår.142 Nils-Göran Blomgren poängterar att ett
regionalt samarbete kan ha olika avgränsningar beroende på vad det syftar till. Dock menar
han att samarbeten med Vingåker, Katrineholm och Örebro inte vore lika givande på grund
av dess likartade karaktär. Han hävdar att regionala samarbeten skulle vara mer lönsamma
med kommuner som skiljer sig mer i olika frågor jämfört med Flen.143 Det ska ses som
positivt om kommunens invånare får arbete även om arbetsplatsen inte är belägen i den
egna kommunen eftersom det ändå genererar skatteintäkter. Mikael Larsson framförde ett
exempel med en etablering av en stor företagskedja i Katrineholm som ett fall där kommunen
först inte insåg att det även skulle kunna gynna Flen.
”Jag hade en lång diskussion med en av våra politiker som
tyckte det var för illa att vi inte fick Biltema hit, men jag sa då att
vi har inte underlaget på samma sätt. Men däremot tror jag
säkert att en fyra fem flensbor som jobbar på Biltema och då är
det ändå bra att de etablerar sig där i Katrineholm.” 144
Det regionala samarbetet inom Mälardalsrådet sågs inte som en lika viktig plattform för Flens
kommun att arbeta från jämfört med exempelvis Stockholm Business Alliance som är mer
”hands on”. Där träffas näringslivschefer, kommunikationsexperter, bygg- och miljöchefer,
kommunchefer och kommunordföranden från 52 kommuner två till tre gånger per år vilket
beskrivs ha potential för att kunna öppna upp för olika typer av inomregionala samarbeten. I
det sammanhanget beskrivs Mälardalsrådet som mer av ett samarbete mellan politiker.
”Vad gäller Stockholm-Mälarregionen och Mälardalsrådet så är
det säkert viktigt för politiker men jag var precis innan uppe på
en konferens i Uppsala som anordnades av Stockholm
Business Alliance och då väcktes frågan om Mälardalsrådet
verkligen behövs när vi har Stockholm Business Alliance.” 145
Jan-Erik Larsson är positivt inställd till utvidgade regionala samarbeten och han ser sin roll
som att diskutera med andra kommuner om att samarbeta där det är funktionellt passande.
Runt Mälaren har många kommuner ingått i olika former av samverkan, och även mellan
kommuner i Östergötland och Sörmland, bland annat genom ”Kolmårdsgrannarna” där Norrköping, Nyköping, Finspång, Katrineholm och Vingåker är med. För Flens kommun blir det
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enligt honom ett väldigt olyckligt läge då kommunen inte är med i något av dessa samarbeten. Svårigheten ligger dock i att kommunens funktionella samband med omvärlden
skiljer sig åt beroende på vilken ort man utgår ifrån. Det gör det ofta svårt att diskutera regionala samarbeten eftersom det måste vara motiverat för alla delar av kommunen. Han tycker
att de förslag som hittills har kommit fram har generellt präglats av en väldigt tät kommunikation och samstämmighet bland tjänstemännen, dock har det bland politiker varit större
splittring. Det menar han beror på en bestående rivalitet mellan de olika orterna i kommunen
som gör att det blir svårt att komma överens.146

4.2 Regionala aktörer
4.2.1 Regionförbundet Sörmland
Sedan 2003 blev det tillåtet att bilda kommunala samverkansorgan för att förstärka den
regionala utvecklingen inom länen. Ett sådant organ består av ett kommunalförbund där
länets samtliga kommuner är medlemmar och där landstinget även kan vara medlem. Dessa
samverkansorgan har i uppgift att utarbeta planer och strategier för länets utveckling och
sedan samordna olika utvecklingsinsatser för att få planerna genomförda. Bland annat kan
det beslutas om frågor rörande den regionala infrastrukturen eller hur vissa statliga medel för
regional utveckling ska användas. Södermanland och Uppsala är exempel på län där sådana
samverkansorgan har bildats i form av regionförbund.147 Regionförbunden är politiskt styrda
organ som är ansvariga för den regionala utvecklingen i länen och är att betrakta som ett
komplement till länsstyrelserna.148
I Regionförbundet Sörmlands senaste utvecklingsprogram kallad ”Sörmlandsstrategin 2020”
ges de bakomliggande visionerna för samarbetet, en analys av länets förutsättningar och
fyra prioriterade mål för verksamheten. Visionen lyder – ”leva, växa, verka: Det ska vara
enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland”. De fyra prioriterade
målen utgörs av utbildning, samband med omvärlden, konkurrenskraftigt näringsliv och av
hållbara och attraktiva livsmiljöer. Visionen och verksamhetens fyra mål gäller för hela länet
och ses som en kraftsamling som ska göra att alla aktörer arbetar för regionens bästa. Vikten
av att Sörmland både tillhör och är en del av Stockholm-Mälarregionen understryks även i
visionen.149
I ett remissvar till Stockholms läns landsting beträffande dess regionala utvecklingsplans
aktualitet och användbarhet för Sörmland framställs en av de största utmaningarna för
Stockholm-Mälarregionen som att de starka funktionella samband som finns inom regionen
inte stämmer överens med den administrativa indelningen. Stockholms utveckling beskrivs
dessutom som helt avgörande för resten av regionens utveckling.150 Sörmlandsstrategin har
mycket gemensamt med EU: s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, EU 2020, där de främsta
huvudinitiativen bland annat fokuserar på utbildning, konkurrenskraft samt klimat, energi och
rörlighet.151
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Sörmlandsstrategin anger dels länets förutsättningar inom varje mål, dels vilka strategier
som ska tillämpas för att nå dem och dels vilka indikatorer som används för att följa
utvecklingen. Mål 1 grundar sig bland annat på att många av länets företag har brist på
kompetens samtidigt som invånarnas utbildning i alltför stor grad inte matchar företagens
krav vilket leder till ökad arbetslöshet. Detta ska motverkas genom en ökad samverkan
mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare när det gäller utformningen av utbildningar och
genom särskilda stöd till utsatta grupper. Mål 2 baseras bland annat på länets flerkärnighet,
dess obalans när det gäller befolkningsutveckling och tillgång till arbetsplatser och ITinfrastruktur, dess relativt limiterade arbetsmarknad och dess höga andel utpendlare. Detta
skapar ett behov av att det görs satsningar i länet på infrastruktur, speciellt för kollektivtrafik
och IT, vilket också är en del av strategin.
Mål 3 grundas på en tro om att innovationer och förnyelse är förutsättningar för tillväxt, att
innovationer kopplade till tjänstesektorn får en allt större betydelse och att framtidens arbeten
i största grad kommer att finnas inom den privata tjänstesektorn. Det påpekas dock att länet i
dagsläget fortfarande domineras av tillverkningsindustrin. Strategierna för att åstadkomma
denna omställning blir att dels påverka attityder till entreprenörskap, dels att utveckla ett
regionalt innovationssystem med ett individuellt fokus och dels att utveckla de strategiskt
viktiga branscherna. Mål 4 är kopplat till hållbarhetsbegreppet inom områden som miljö,
energifrågor och den åldrande befolkningen i länet. Inom ramen för målet behandlas även
landsbygdens livsmiljö som viktig, bland annat rörande bostäder, kultur och omvårdnad. För
att uppnå detta anger strategin vikten av att planera för attraktiva och hållbara bostäder,
jämlik sjukvård och ett utvecklat utbud av fritidsaktiviteter.152
I Sörmlandsstrategin 2020 beskrivs Södermanland som ett ”genomfartslän” med korta
avstånd till flera större regionala befolkningscentra liggande utanför länet. Detta grundas på
det höga flödet av både gods- och persontrafik på länets vägar och järnvägar, men också av
trafikflödet vid Oxelösunds hamn och Skavsta flygplats som är av stor betydelse. Det
understryks även att länet präglas av svaga inomregionala samband och stora skillnader
angående tillgänglighet, befolknings- och sysselsättningsutveckling.153
”Vissa kommuner samarbetar mer med Norrköping medan
andra är mer riktade mot Västerås eller Örebrohållet. Däremot
har hela länet ett stort samband med Stockholm. Vi har en
mycket större andel som arbetspendlar ut från länet till andra
län jämfört med hur många som pendlar in till Sörmland från
andra län.” 154

Befolkningsutvecklingen i länet som helhet är positiv och grundar sig i störst utsträckning på
en hög inflyttning, däri ligger en stor andel nyanlända invandrare. Befolkningsgruppen i
åldersklassen mellan 19-29 år tenderar starkt till att flytta utanför Södermanland vilket gör att
den yngre befolkningen minskar i alla delar av länet med undantag för Eskilstuna. Länet har
en relativt stor inflyttning av personer över 55 år vilket ökar andelen äldre i befolkningen. För152
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delat på kommunnivå är det främst de kommuner som gränsar till Stockholms län som har
ökat sin befolkningsmängd under de senaste 20 åren, men även i Eskilstuna och i Nyköping.
Katrineholms kommun har under samma period haft en stabil befolkningsmängd men Flen,
Oxelösund och Vingåkers kommun har alla haft en negativ befolkningsutveckling.155
Regionförbundet anser att den relativt låga utbildningsnivån bland länets invånare är ett
hinder för tillväxt och att detta till stor del är en konsekvens av en svag utbildningstradition.156
Entreprenörskapet har traditionellt varit svagt i länet, dock verkar en förändring hålla på att
ske, speciellt bland ungdomar. Regionförbundet mäter attitydförändringar, gör analyser, fördelar resurser och lobbar för att företagarorganisationer, skolor och högskolor ska ta ansvar
över och aktivt främja entreprenörskap hos både unga och vuxna i Sörmland.157 I strategin
för att höja utbildningsnivån bland invånarna används bland annat begrepp som ”validering”
och ”entreprenöriellt lärande”, vilket är metoder som ska frambringa en attitydförändring och
förbättra anställningsbarheten hos befolkningen. Enligt regeringens direktiv ska det entreprenöriella lärandet prägla hela det svenska utbildningssystemet och fokusera på att utveckla
individers kreativitet, nyfikenhet och initiativkraft. Detta får även stöd i EU 2020 där dessa
kompetenser ses som nödvändiga för att få arbete.158
Flerkärnigheten i länet och dess funktionella samband med andra tillväxtcentra, i synnerhet
med Stockholm, betraktas som en naturlig utveckling av regionförstoringen vilket anses vara
gynnsamt för den ekonomiska tillväxten i Södermanlands län. I strategin betonas även att
Sörmland är viktigt för Stockholm då länet hjälper till att bidra med bostäder och arbetskraft
till regionen.159 Carina Jönhill Nord, ansvarig över infrastruktur och transportfrågor, menar att
Regionförbundet alltid har haft en målbild av att Sörmland samverka med Stockholm just på
grund av de funktionella sambanden som är så starka när det gäller hur människor lever och
arbetar. När det gäller att uppnå flerkärnighet i Mälardalen menar hon att det gäller för städer
att försöka se vilka mål, möjligheter och samband som finns, som exempelvis klustret mellan
Eskilstuna och Västerås där de hjälper varandra och kompletterar varandras näringsliv,
utbildning och så vidare. Detta är dock inget som hon menar är möjligt att bestämma över
genom politiska beslut utan ”utvecklingen sker naturligt och det är bara att försöka hänga
med för att så mycket som möjligt kunna ta del av den tillväxt som spiller över”.160
För att detta ska fungera är pendling en förutsättning. Likväl framhålls det att vissa samhällsgrupper inte kan förväntas ta del av regionförstoringen i lika stor grad, såsom låginkomsttagare eller småbarnsföräldrar. Vidare beskrivs stora delar av Sörmland som ”storstadsnära
landsbygd” till Stockholm och därmed har länet förutsättningarna för att locka till sig både
storstadsbor och internationella besökare genom attraktiva bostadsmiljöer och rekreationsområden. I sju av länets kommuner råder dock bostadsbrist vilket upplevs som ett hinder för
att utveckla dessa aspekter. För att möta befolkningstillväxten i länet efterfrågas därför en
utökad, mer attraktiv och varierad bostadsbebyggelse.161
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4.2.2 Stockholm Business Alliance (SBA)
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap som bildades 2006 och innehåller idag 52
kommuner i sju län som är knutna till Stockholm Business Region (SBR) vilket är ett
kommunalt bolag i Stockholms stad. Varje kommun som är medlem betalar en årlig avgift på
fyra kronor per invånare. SBA täcker idag ett större område än det som är representerat i
Mälardalsrådet då det även finns kommuner i Dalarnas och Gävleborgs län som deltar.
Arbetet med näringslivsfrågor och investeringsfrämjande aktiviteter är därmed inte begränsat
till Mälardalen. Det uttalade syftet med att kommunerna ingår i SBA är att det ska ”fördjupa
och utveckla det lokala såväl som det regionala, näringspolitiska arbetet i regionen”. Visionen
är att göra Stockholmsregionen till den ledande och hållbaraste tillväxtregionen i Europa.162
För att få kunskap om hur andra städer marknadsför sig mot investerare genomförs ett antal
jämförande studier i bland annat London, Berlin och Amsterdam. Kommunerna ansluter sig
även till att ingå i varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia som används för att
gemensamt marknadsföra regionen internationellt. Ambitionen är att detta ska bidra till att i
större utsträckning kunna locka utländska företag att investera i Stockholmsregionen. Detta
ses som det mest åtråvärda i konkurrensen med andra regioner. Utländska företag förväntas
kunna tillföra både kapital, nätverk och förutsättningar för inhemska företag att växa genom
att de anknyts till den internationella ekonomin. Strategiskt viktiga branscher för regionen har
av SBA fastställts vara ITC (IT och telekom), life science (läkemedel-, bio- och medicinteknik), automation och robotik, cleantech (miljöteknik), besöksnäringsrelaterade investeringar, logistik samt metaller och gruvdrift.163
SBA ser sig uppfylla ett behov av en ökad samverkan mellan kommuner i en allt hårdare
konkurrens mellan städer och regioner i en globaliserad värld. Samarbetet sker konkret
genom att kommunstyrelseordförandena i medlemskommunerna årligen träffas i möten
tillsammans med tjänstemän, speciellt näringslivscheferna. Alla medlemskommuner kan
även vända sig till ett rådgivande organ, Advisory Board, inom SBA som sammanträder fyra
gånger per år och består av vd: n för SBR samt av tio kommunchefer. Till skillnad från Mälardalsrådet kan samarbetet inom SBA sägas beröra mer konkreta och operativa frågor i
regionen. Samarbetet ger kommunerna tillgång till regelbundna förfrågningar från företag
som visar upp ett intresse för att investera och som söker en lokalisering i regionen.
Eftersom samma förfrågan går ut till alla kommuner inom SBA ställs det stora krav på snabbhet för att först kunna komma med ett svar som motsvarar företagets förväntningar på
arbetskraft, lokaler, vägar och dylikt. Förfrågningarna kan ofta ha orimligt högt ställda krav på
vad kommunen ska erbjuda och på den tidsram de får för att svara vilket leder till att många
av dessa förfrågningar förbises. SBA verkar även för en allmän professionalisering av
näringslivsarbetet i kommunerna med ett fokus på effektivitet och kvalitet. Bland alla större
aktörer, både lokalt och regionalt i Mälardalen, är den dominerande synen idag att det enbart
innebär något positivt att knyta an till Stockholm. De vanligaste skälen är att betona vikten av
att förknippa sig med tillväxtregioner så att investeringar som inte platsar i regionens centrum
kan fångas upp, eller att man som deltagande kommun kan komplettera Stockholm genom
att framhäva det som kommunen skulle kunna tillföra till regionen.164
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4.2.3 Stockholm-Mälarregionen och Mälardalsrådet

Figur 4.6: Översiktlig karta över Stockholm-Mälarregionen. Källa: Sveriges nationalatlas
(SNA). Stockholm - Mälarregionen, 1: a uppl., Kartförlaget, Gävle, 2008, s. 7
Stockholm-Mälarregionen omfattar idag Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Örebros och
Södermanlands län (se fig.) och tillsammans inkluderar regionen cirka en tredjedel av Sveriges befolkning och ungefär 40 procent av landets BNP.165 Till stora delar sammanfaller även
Mälarens avrinningsområde med regionens yttre gränser.166 Regionen har inga politisktadministrativt beslutande organ även om det finns aktörer på såväl lokal som länsnivå som
gör anspråk på att framhäva regionen som en enhet. Det har tydligast tagit sitt uttryck i
arbetet med regionförstoring vilket har inneburit att satsningar framförallt på infrastruktur som
ska kunna underlätta för att utvidga Stockholms arbetsmarknad till kringliggande orter.
Tanken är att regionen ska fungera som en självständig ekonomisk tillväxtmotor som bättre
kan lösa det som staten inte längre anses kunna klara av. Det starka intresset för regioner
kan även ses som en anpassning till den EU och dess politiska riktlinjer där främst aktiva
regioner premieras.167
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Planer på regionalt samarbete i Mälardalen har funnits allt sedan 1960-talet då samverkan
över länsgränserna mellan dess städer diskuterades hos regionplanekontoret i Stockholm.
Under samma tidsperiod påbörjades flera regionala samarbeten mellan länsstyrelserna i
östra Mellansverige som började samverka i planeringsfrågor vilket under tiden gav upphov
till flera projekt. Däribland långtidsutredningen Fördel Stockholm-Mälarregionen som berörde
bostadsbeståndet, kommunikationer, arbetspendling, utbildnings- och forskningskapacitet i
regionen. Dess övergripande mål var att ta fram kunskapsunderlag som rör regionens långsiktiga utvecklingsförutsättningar och skapa argument för framtida satsningar i regionen.168
Utredningen belyser vilka behov som behöver uppfyllas för att regionen ska kunna anpassa
sig till den nya globaliserade ekonomin. Det skrivs att eftersom Sverige är ett högkostnadsland bedöms det inte vara möjligt att ha standardiserad produktion i konkurrensen med låglöneländer. Istället ska regionen och Sverige inrikta sig på innovationer eller verksamheter
där priset har en avgörande betydelse. Analysen visar därför att regionen bör satsa på högteknologisk industri, upplevelsesektorn och på den privata tjänstesektorn.169
Slutsatsen drogs till att Stockholm-Mälarregionen står inför ett långsiktigt bostadsunderskott.
Uppskattningen gjordes att regionen kommer att öka sin befolkning med 600 000-800 000
invånare fram till 2030. Det skulle skapa ett behov av att bygga 20 000 nya bostäder per år
under samma period, jämfört med dagens nivåer på knappt 10 000. Utredningen anmärker
även att merparten av de nybyggda bostäderna idag koncentreras till Stockholm och Uppsala där behovet också är som störst. Bland de risker som identifieras till följd av en bostadsbrist i regionen nämns till exempel att det kan hämma rörligheten på arbetsmarknaden vilket
också får till följd att matchningsmöjligheterna blir sämre för arbetsgivarna som får svårare
att hitta rätt personal. Dessutom sägs ett underskott av bostäder kunna leda till allmänna
pris- och lönestegringar.170
Långtidsutredningen analyserade även effekterna av regionförstoring och visade sig stödja
tesen om att regionförstoring leder till ökad sysselsättning, produktivitet och ökade lönenivåer
på grund av att arbetsmarknaden blir mer diversifierad. Regionförstoringens positiva effekter
är dock starkt kopplade till kön och utbildningsnivå vilket gör att inte alla grupper i samhället
kan ta del av de förstorade lokala arbetsmarknadsregionerna. Det är främst män med högre
utbildning som tar del av regionförstoringen genom att de arbetspendlar längre sträckor och i
mycket större utsträckning.171
En annan utredning som analyserade möjligheterna för regionförstoring i Mälardalen visade
att fördelarna med att flytta ut från Stockholm till ett billigare boende ofta vägdes upp av den
kostnad och tid det tar att arbetspendla in från kommuner i andra län. I vissa fall skulle det till
och med innebära en ekonomisk förlust. Författarna till utredningen var inte övertygade om
att regionförstoring i syfte att öka pendlingen in till Stockholms innerstad var något som
kommunerna i Mälardalens periferi skulle kunna dra någon större fördel av. Däremot såg de
det som mer troligt att regionförstoring på en mindre skala skulle kunna ge bättre effekt, till
exempel genom att utveckla de funktionella sambanden mellan Eskilstuna och Södertälje.
De nämnde även att regionförstoringen skulle kunna bidra till att företag blir alltmer intres168
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serade av att utlokalisera sin verksamhet utanför Stor-Stockholm där det är lägre lokalhyror,
mindre trafikproblem och mindre kamp om arbetskraften.172

Figur 4.7: Karta över TiM-nätverkets omfattning beträffande tågtrafik. Källa: (SNA) Sveriges
nationalatlas. Stockholm - Mälarregionen, 1: a uppl., Kartförlaget, Gävle, 2008, s. 96
I synnerhet sedan 1990-talet har det genomdrivits målmedvetna satsningar som ska verka
för att regionen ska få en mer sammanhängande struktur. Konkreta exempel är Mälarbanan
och Svealandsbanan som invigdes 1996 respektive 1997 och som löper längs båda sidor om
Mälaren.173 Trafik i Mälardalen (TiM) är ett projekt som syftar till att samordna SJ: s och
länstrafikbolagens trafikering, taxor och biljettsystem i hela regionen vilket är tänkt att
underlätta för pendling.174 Ett annat projekt innefattar En bättre sits 2030 vilket främst kan
beskrivas som ett omfattande halvformellt samarbete inom transport- och infrastrukturfrågor
där länspolitiker agerar som lobbyister till regeringen. En stor profilfråga för samarbetet har
varit arbetet med Citybanan.175 Det har även upprättats ett regionalt samarbete mellan
handelskamrarna i Mälardalen vilket ska syfta till att stärka regionens konkurrenskraft.176
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Den främsta aktören för regionens visioner och strävanden är Mälardalsrådet (MR) som
bildades 1992 och är en storregional mötesplats för de kommuner och landsting i de fem län
som i nuläget är inkluderade i Stockholm-Mälarregionen. Rådet beskriver sig själva som en
plattform ”från vilken det är möjligt att genomföra en övergripande strategisk planering och
utveckling samt verka för gemensamma framtidsvisioner”. 2008 bestod det av 144 ledamöter
från de 48 kommuner som ingår i de medverkande länen. Rådets främsta roll är att samla
lokala aktörer kring en fråga och förmedla ståndpunkten till regeringen. Ofta handlar det om
frågor gällande infrastruktur eftersom det ofta kräver en samordning över kommungränser.177
De kan också beskrivas som en intresseorganisation som aktivt driver sina frågor ihop med
både offentliga och privata organisationer, där företrädare för näringslivet ofta är med.178
Mälardalsrådet baserades på tidigare informella samarbeten kring regionens utveckling inom
områden såsom gemensam planering av infrastruktur, miljövård och bostadsbyggande över
länsgränserna. Till en början var endast landstingen i Uppsala, Västmanland, Södermanland,
Stockholm och dess kommuner deltagande i rådet men till 2000-talets början inkluderades
även Örebro län.179
Regionens gränser är långt ifrån fastställda och beror på hur de lokala arbetsmarknaderna
kommer att utveckla sig i framtiden. Det finns även många olika viljor och intressen att ta
hänsyn till, både angående regionens framtida organisering och avgränsning. Vissa län
framhåller vikten av fasta gränser, andra menar att flexibla gränser passar bättre. Detsamma
gäller i frågan om tillväxtperspektivet eller välfärdsperspektivet ska dominera.180 Till exempel
har Nyköpings kommun uttalat ett intresse av att vilja inkludera Östergötlands län i regionen
som de menar bättre avspeglar hur de regionala sambanden ser ut beträffande antalet
pendlare.181 Ståndpunkten att den nuvarande indelningen av Stockholm-Mälarregionen bildar
en funktionell region är inte heller självklar utan uppfattas av många som godtycklig. Istället
avtecknar sig ett stort antal, delvis överlappande, funktionella regioner i Mälardalen.182 Westholm drar slutsatsen att Stockholm-Mälarregionen endast kan betraktas som en funktionell
region i ett strikt tillväxtperspektiv där politiska frågor nedtonas och där alla aktörer framställs
samspela i konsensus.183
Mats Svegfors, (f.d.) Landshövding i Västmanlands län, ger ett bidrag till nationalatlasen om
Stockholm-Mälarregionen där han inledningsvis hävdar att regionen har vuxit fram organiskt
för att sedan peka på betydande problem med dess indelning. Han ställer sig frågande till om
de regionala sambanden med Örebro län är självklara om regionens centrum ligger i Stockholm. Han menar att den nuvarande regionindelningen inte överensstämmer med Ansvarskommitténs kriterier för hur en ny regional indelning av Sverige ska se ut. I dessa framgår det
bland annat att de framtida arbetsmarknadsregionerna ska utgöra en bas för hur regioners
indelning ska ske. Han konstaterar vidare att EU inte har godtagit de svenska länen som bas
för den gemensamma regionalpolitiken, och att Sverige då har tvingats skapa helt artificiella
regioner för att kunna samspela med övriga Europa.184
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Målet är att Stockholm-Mälarregionen ska ta formen av en funktionellt sammanhållen och
flerkärnig region. Dess tyngdpunkt läggs vid att skapa bättre förutsättningar för att knyta
samman vardagliga kontakter, rese och flyttmönster, bostads- och arbetsmarknad, trafik och
vattentransporter, kultur, turism, näringsliv samt en god miljö. Genom regionförstoring ska
det bidra till en positiv befolkningsutveckling och underlätta möjligheten att pendla i hela
regionen. Förutom detta är det även tänkt att regionen ska fungera som ett nav i Östersjöområdets handel med växande marknader österut.185 Flerkärnigheten utgörs av Stockholm
som den primära kärnan och regionens centrum tillsammans med ett antal omgivande
sekundära centra där bland annat Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Örebro ingår. Dessa
fungerar i sin tur som regionala tillväxtmotorer för tertiära centra som utgörs av mindre orter.
Enligt resonemanget blir det av yttersta vikt att sammanlänka alla sekundära och tertiära
kärnor med Stockholm eftersom dess tillväxt förväntas vara en förutsättning för hela Mälarregionens tillväxt. Genom en utbyggd infrastruktur som binder ihop Stockholm med resten av
regionen kan även de delar som ligger utanför Stockholmsområdet få del av dess tillväxt.186
Förespråkarna vill även framhäva regionen som en kunskapsregion där koncentrationen av
högskolor och universitet samt överrepresentationen av antalet högskoleutbildade personer
är hög i jämförelse med landet i helhet. Antalet kunskapsintensiva branscher och antalet
yrkesverksamma inom dessa är Stockholm-Uppsalaområdet särskilt överrepresenterat i
landet.187 Dock visar rapporten från långtidsutredningen Fördel Stockholm-Mälarregionen att
även om kunskapsnivån bland arbetskraften ökar i regionen som helhet finns det stora inomregionala skillnader. De delar av regionen som traditionellt har haft en hög utbildningsnivå
fortsätter att öka medan andra delar inte syntes ha samma utveckling. Rapporten visar även
att antalet ej sysselsatta ökar i regionen trots att utbildningsnivån ökar. Detta uppfattas av
författarna som ett tecken på att arbetskraften i för stor utsträckning skaffar sig fel sorters
utbildning.188
Enligt visionen Stockholm år 2030 ska staden bli centrumet för hela Mälardalen som beskrivs
som en växande urban nätverksregion. Denna utveckling ligger i linje med EU: s regelverk
där regional näringslivsplanering är ett krav för att få tillträde till unionens strukturfonder.189
Regionen präglas dock av stora geografiska skillnader beträffande befolkningens utveckling
och struktur samt arbetsmarknadens funktion och näringslivets förutsättningar.190 Många
delar av regionen har ännu inte återhämtat sig från 1990-talets krisår medan andra upplever
stark ekonomisk utveckling. Förutom Stockholm ses främst Västerås, Uppsala, Örebro och
Eskilstuna vara de kommuner där utvecklingen är som starkast samt de kommuner med
tätorter som är förbundna med Stockholm via de stora kommunikationsstråken. Övriga delar
av regionen präglas av en stagnerande utveckling eller fortsatt befolkningsminskning.191
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4.2.4 Övriga regionala aktörer
På länsnivå finns framförallt länsstyrelsen och landstinget som en gemensam aktör med det
övergripande ansvaret över länets utveckling. Enligt ett yttrande från Länsstyrelsen i Södermanland, angående regionens utmaningar i förhållande till Stockholm, nämns bland annat
integration som en viktig fråga för regionen. Inget annat län i Sverige har tagit emot lika
många nyanlända invandrare som Södermanland vilket ställer krav på integration för att
förhindra etnisk och socioekonomisk segregering. Länsstyrelsen ställer sig positiv till ett
starkare regionalt samarbete i Stockholm-Mälarregionen när det gäller planering av bostäder
och verksamheter, miljö- och klimatfrågor samt i frågor om energi- och transportsystem.192
I Arbetsförmedlingens prognoser för arbetsmarknaden i Södermanlands län beskrivs läget
präglas av stark konkurrens om de arbeten som har låga krav på utbildning och erfarenhet.
Samtidigt upplevs en brist på arbetskraft bland högkvalificerade yrken vilket skapar en
situation med både en hög arbetslöshet hos befolkningen och en hög arbetskraftsbrist hos
företagen. Förutom individer med låg utbildningsnivå har även grupper mellan 55-65 år,
utomeuropeiskt födda samt funktionsnedsatta svårast att ta del av arbetsmarknaden. Den
offentliga sektorn upplever en särskilt stor brist på arbetskraft och Arbetsförmedlingen menar
på att det kommer att finnas många offentliga verksamheter som kan utgöra framtidsyrken
för Södermanland. Den offentliga sektorn sysselsätter 31 procent av arbetskraften i länet
varav 77 procent är kvinnor. Den upplevda arbetskraftsbristen är som störst när det gäller
exempelvis lärare, läkare och civilingenjörer. Den största andelen av arbetskraften finns dock
inom den privata tjänstesektorn med 36 procent av länets sysselsatta, följt av industrisektorn
med 17 procent.193
I Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, görs ofta utblickar mot
Östra Mellansverige (ÖMS) vilket omfattar Stockholms, Uppsala, Sörmlands, Västmanlands,
Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län. Regionplanen gäller formellt bara för Stockholms
län men har framställts i samverkan med de sex andra länen då visionen om att skapa en
sammanhållen region av Östra Mellansverige är ett av målen i RUFS 2010.194 På sikt ser de
att Stockholms funktionella arbetsmarknadsregion kommer att kunna växa till att innefatta
kommuner inom en radie på cirka 10 mils avstånd från centrala Stockholm. Med dagens
kapacitet på infrastrukturen ligger den siffran på cirka 7-8 mil. Med tanke på att dagens
accepterade restid för att arbetspendla ligger kring 45-60 minuter anses även städer som
Västerås, Eskilstuna och Nyköping kunna inkluderas i Stockholms arbetsmarknadsregion i
framtiden. I RUFS 2010 prioriteras därför en utbyggnad av kapaciteten och en förstärkt
samverkan mellan länen när det gäller tågtrafiken i regionen. Bland annat föreslås att ett nytt
”regionpendeltåg” tas fram som ett hybrid mellan SJ: s regionaltåg och SL: s pendeltåg.195
För övrigt finns det en särskild myndighet med ansvar över kollektivtrafiken i Södermanlands
län och ett samordningsförbund mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunerna
och landstinget när det gäller rehabiliteringsfrågor och annan form av resurskrävande stöd till
individer. Denna samverkan gäller för alla delar av länet och får även del av statliga medel.196
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4.2.5 Region Mälardalen
Region Mälardalen var ett förslag på att bilda en regionkommun som huvudsakligen drevs
mellan landstingen i Södermanland, Örebro och Västmanland. De sammanslagna länen
skulle ha ett samlat ansvar över den regionala utvecklingen med betoning på kollektivtrafik
och infrastrukturfrågor samt över hälso- och sjukvården. I dokumentet som beskriver förslaget ges flera anledningar till att bilda en regionkommun. För det första ansågs det ligga i
regeringens linje om att Sverige ska utgöras av tre politiska nivåer med beskattningsrätt vilka
är staten, regionkommuner och primärkommuner. För det andra ansågs det kunna ge ekonomiska fördelar genom att resurser kunde fördelas ytterligare och mer kostnadseffektivt när
skalfördelar tas tillvara. För det tredje ansågs en regionkommun bättre kunna agera som en
starkare aktör i dialoger med staten och andra regioner. Dessutom ansågs det även kunna
gynna ”den regionala demokratin” samt befolkningsutvecklingen. Dokumentet som skickades
till alla berörda kommuner var en del av en remissrunda som mottogs av Flens kommun den
8 december 2011. Det sista datumet för att ansöka om att bilda regionkommun var satt till
den 31 januari 2012 av staten.197
Det slutade med att förslaget föll och ingen ansökan skickades in till regeringen. Landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren kommenterar situationen som att det idag inte finns
några ambitioner eller planer hos länen på att försöka bilda en storregion. Detta eftersom
landstingets förslag om att bilda en regionkommun i Mälardalen inte fick ett enhälligt stöd
från alla kommuner vilket betydde att ansökan inte gick igenom. Hon berättar att det fanns
flera faktorer till att detta inträffade. Dels var remisstiden som de berörda länen och
kommunerna fick på sig att lägga fram sitt beslut mycket kort och innefattade även helgerna
över jul och nyår. Dels fanns det skilda åsikter kring hur själva organisationen skulle se ut
och vilka län som skulle ingå i regionkommunen.
”Nu ligger bollen hos regeringen och vid ett eventuellt maktskifte
efter (riksdags-) valet (2014) kommer regionförstoringen i ett
mer aktivt politiskt läge, den nuvarande regeringen vill inte.” 198

Inom Södermanlands län visade sig åsikterna vara vitt skilda mellan kommunerna där vissa
önskade ha en annan indelning där även Östergötland eller Uppsala län var med i regionen.
Andra kommuner hade anmärkningar på förslagets innehåll, hade reservationer eller svarade
blankt nej.199 Flens kommun var i huvudsak positiv till bildandet av Region Mälardalen men
påpekade dock i sitt yttrande till förslaget att regionen till större del borde bildas utifrån
arbetsmarknadsregioner och tillväxtperspektivet. Därtill framhölls att förutom Västmanland,
Uppsala och Örebro län även Stockholms län borde ingå i en sådan region ifall funktionella
samband skulle tas i beaktande. De anmärkte även att den korta remisstiden gjorde att det
inte var möjligt att föra någon bredare politisk diskussion om kommunens svar. Kommunen
lade ändå ner mycket arbete under denna process men det fanns inte tillräcklig kapacitet för
att utreda parallella strategier för regionbildningar ifall Region Mälardalen inte skulle bli av,
vilket också visade sig bli fallet.200
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5 ANALYS
Denna studie syftade till att analysera och utvärdera den demografiska såväl som den
ekonomiska och regionalpolitiska utvecklingen i Flens kommun och hur den motsvarar de
mål som finns hos olika regionalpolitiska aktörer i förhållande till teorier om regional tillväxt.
Jag frågade mig bland annat hur det kan komma sig att befolkningsutvecklingen i Flens
kommun är negativ trots dess relativa närhet till Stockholmsregionen?
Flens kommun bildades efter den senaste kommunsammanslagningen under en period då
särskilt Flens stad upplevde en stark utveckling. Med detta som bakgrund valdes också
staden som centralort för hela kommunen och man såg inga tecken på att denna positiva
trend skulle upphöra inom en överskådlig framtid. Dock hann tiden komma ikapp Flen när det
ekonomiska läget förändrades. Strukturomvandlingen av ekonomin i Sverige under 1980och 90-talen drabbade Flen såsom många andra kommuner med ett näringsliv dominerat av
en stor tillverkningsindustri speciellt hårt med många nedläggningar och konkurser med
arbetslöshet som följd. Kommunens till synes storslagna planer fick därefter överges när
befolkningen började minska drastiskt och affärslokalerna stod tomma.
Förutom de svårigheter som en liten kommun som Flen har med en stark utflyttning av yngre
utbildad arbetskraft och en alltmer åldrande befolkning belastas även kommunen genom att
ta en oproportionerligt stor börda när det gäller att ta emot nyanlända invandrare. Även om
kommunen har börjat genomföra insatser för att vända utvecklingen är Flens näringsliv idag
alltför litet för att kunna tillgodose alla personers behov. Kommunen inser också att det inte
går att begära att alla människor ska börja pendla till arbeten i andra orter, inte minst med
tanke på de kostnader det innebär. Flera källor anger att Flen inte ses som en självklar
centralort för kommunen vilket betonas under arbetet med ortsutvecklingen. Uppfattningen
att kommunen såväl som att länet inte drar åt samma håll är påtaglig. Befolkningen i Malmköping känner en helt annan samhörighet med Eskilstuna än vad exempelvis Sparreholm
gör. De olikartade funktionella sambanden som finns beroende på vilken kommun eller ort
som diskuteras gör att utvecklingen inte sker som en samlad kraft.
Statistiken bekräftar bland annat Regionförbundet Sörmlands åsikt att Södermanland är ett
län med starka funktionella samband till omvärlden och att utvecklingen sker ojämnt fördelat
över länet. Detta stödjer således tesen om att de administrativa läns- och kommungränserna
idag mest utgör ett hinder för att de funktionella sambanden ska kunna fungera optimalt, och
att detta talar för att en framtida regional sammanslagning skulle gynna hela regionens
tillväxt. Kommunen präglas av en bristande samsyn vilket strategin och visionen i Färdplan
Flen ska skapa. Projektet med ortsutveckling riskerar dock att öka meningsskiljaktigheterna i
varje enskild ort. Samtidigt får strategin stöd av teorier om regional utveckling som hävdar att
varje ort ska se och utveckla sina unika förutsättningar. Det verkar däremot inte göra något
för att stärka sammanhållningen i kommunen.
Putnams teorier om att de mest framgångsrika regionerna är de med en hög grad av tillit och
socialt kapital i samhället ger delvis stöd till resultatet i undersökningen av Flens utveckling.
Kommunordföranden, Jan-Erik Larsson, nämner exempelvis att föreningslivet var mycket
starkare under perioden då Flen upplevde den största tillväxten. Däremot förklarar inte det
om det höga sociala kapitalet var en konsekvens av den höga ekonomiska tillväxten i
kommunen. Näringslivschefens Mikael Larssons resonemang om att ortsutvecklingen åter43

igen har ökat föreningslivet och har bidragit till en ökad rivalitet mellan orterna ger däremot
stöd till Richard Floridas teorier om att de mest framgångsrika regionerna i dagens postindustriella samhällen präglas av mer öppenhet för andra och lösare, mer flexibla kontakter.
Forum Flen med dess ordförande, Nils-Göran Blomgren, nämner att anledningen till att Flen
har klarat strukturomvandlingen sämre än många andra är att dess näringsliv har präglats av
en övertro på de stora gamla industriföretagen. Istället ser han och Forum Flen det som
viktigast att dels utveckla småföretagandet i kommunen samt att höja invånarnas kompetens.
Det ses också som viktigt av flera källor att befolkningen skaffar sig en utbildning inom de
områden som ses som framtidsyrken och inte ”utbildar sig fel”. Detta stöder nyregionalistiska
teorier som främjar entreprenörskap och ser okunskap och ett näringsliv dominerat av den
tillverkningsindustriella sektorn som ett hinder för tillväxt.
Vilka strategier och perspektiv finns inom den gällande regionala utvecklingspolitiken hos
berörda regionalpolitiska aktörer för att möta avfolkning och ekonomisk stagnation?
De gemensamma satsningar som sker inom kommunen och hos det lokala näringslivet på
utbildning och att utveckla kompetens inom framförallt byggnäringen men även CNCoperatörer kan ses som tecken på klusterbildning inom dessa branscher. Företagen ser
numera fördelarna med att utnyttja varandras utbildningsmöjligheter vilket också stöds av
kommunen. Utmaningen är att få befolkningen att attraheras av dessa yrken. För även om
det alltså har funnit en gymnasieutbildning för just CNC-operatörer har det varit svårt för
kommunen att få ungdomarna att söka till dem. Kommunens uttalade strategi att rikta sig in
på att locka tillbaka ”hemvändarna” som är de som har blivit lite äldre, är färdigutbildade och
vill bilda familj, ger delvis stöd till rulltrappsteorin. Stockholms roll ses i detta sammanhang
som en rulltrappsregion dit Flens unga befolkning lockas, för att sedan flytta tillbaka när de är
medelålders och kan kapitalisera på dess höjda socioekonomiska status. Då har de fått de
ekonomiska möjligheterna att inte bara kunna pendla till sitt arbete men även att kunna bo i
de attraktiva, sjönära, lantidylliska boenden som kommunen marknadsför bland annat till sina
sommargäster. Däremot verkar inte resultatet ge stöd till teorins antagande att hemvändarna
skulle utnyttja högstatusyrken i den nya hemorten, vilket till största del inte sker.
Flens traditionella roll som knutpunkt för järnvägen gör fortfarande att orten Flen har relativt
goda kommunikationer med omvärlden. Ser man däremot utanför centralorten är både
tillgången på kollektivtrafik och standarden på vägnätet sämre. Den sämre tillgängligheten
norrut från Flen återspeglar den låga andelen pendlare till och från Strängnäs och upp mot
Västerås. Pendlingsstatistiken visar att Flens medverkan i Eskilstunas LA-region är välgrundad även om rätt starka pendlingsstråk finns med Nyköping och Stockholm.
Detta underlag borde bland annat kunna användas som stöd för en återupprättad persontrafik på TGOJ-banan samt en fortsatt tillgång på regionaltågstrafik på Västra stambanan.
Insatser pågår för att förbättra vägnätet och förbättrad kollektivtrafik är högt prioriterat hos
kommunen, dock är det förenat med stora kostnader vilket gör det nödvändigt för Flen att
samarbeta med andra aktörer i länet och regionalt. Kommunen vill dessutom att staten ska ta
mer ansvar över infrastrukturen i regionen, men dennas linje är att regionerna och
kommunerna ska ta mer eget ansvar. Det är även en uppfattning som stöds helt av i den
nyregionalistiska teorin om att regionerna ska vara de aktörer som passar bäst för att självständigt ta ansvar över dess egen utveckling.
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Anledningen till att kommunen prioriterar kommunikationerna högt har inte enbart att göra
med dess önskan om att attrahera fler invånare till kommunen utan ser även det som
nödvändigt för att kunna konkurrera om företag som vill etablera sig i regionen. Det framhålls
att kommunen redan har flera stora lokaler och billig mark, men att företag ändå väljer bort
dem på grund av den sämre tillgängligheten. Det kan även förklaras som en brist på
högutbildad personal och en ovilja av kompetent personal att avsätta mycket tid till att pendla
till arbetet. Speciellt Forum Flen framhäver dock närheten till högutbildad arbetskraft genom
högskolorna i Eskilstuna och även Stockholm. I relation till Richard Floridas teori om att
regioner som lyckas locka till sig den kreativa klassen får gynnsamma fördelar kan det
förstås att Flen ser ett behov av att känna sig nära Eskilstuna och Stockholm.
Den stora andelen som får försörjningsstöd och de sjunkande resultaten i skolan ses som
alarmerande av kommunen. Riskerna med ökande klyftor och sociala problem beskrivs i
intervjumaterialet och ges även stöd i Castells och Abrahamssons teorier. För att möta
denna utveckling och hindra framväxten av ett dualt samhälle bedrivs idag insatser för att
dels omstrukturera en skola som är överdimensionerad och som har ett stort resursbehov.
Dessutom ses svårigheterna med att få in lågutbildade och nyanlända i arbetskraften av inte
bara Flen men även i hela länet. Det kan även anses att Flen visar upp tendenser på att vara
ett dualt samhälle genom den socioekonomiska uppdelning som sker mellan de så kallade
elitpendlarna som har råd att utnyttja regionförstoringens gynnsamma effekter genom att
pendla till arbeten i andra orter, medan den resterande lågutbildade befolkningsgruppen blir
tvungen att utnyttja de färre möjligheter som finns att få arbete i Flen.
Vilken betydelse har regionala samarbeten för Flens kommun?
En kommun som Flen ser idag ett allt större behov av regionala samarbeten och skulle
möjligen kunna gynnas av en ny kommunreform då de idag är en liten kommun med tuffa
förutsättningar för att kunna klara sig själv med tanke på de krav som ställs på kompetensutveckling och annan kommunal service. Kommunen ansluter sig för övrigt till idén om ett
storregionalt samarbete med aktörer där det är berättigat framförallt ur ett arbetsmarknadsoch utbildningsperspektiv. Forum Flen framhåller att om regional samverkan ska vara
optimalt lönsamma krävs att kommunen inte bara samarbetar med kommuner som har en
likartad bakgrund och näringsliv utan även utnyttjar andra kommuner i frågor där bakgrunden
är med olik. Detta ger stöd åt Paul Krugmans teori om att regioner med heterogena resursförhållanden är de mest framgångsrika.
Regionförstoringen stöds av Flens kommun såväl som av andra regionala aktörer. Detta
bevisas inte minst genom intervjurespondenternas vilja att Flens arbetsmarknad ska höra
ihop med Stockholm och andra regionala städer i Mälardalen och Östergötland. Både Flens
kommun och Region Sörmland ser dock detta som en naturlig utveckling av var människor
väljer att bo och arbeta, och att politiska beslut inte direkt ska avgöra den utvecklingen för
regionen annat än att befrämja den. En konsekvens av denna utveckling blir dock att Flen
kan sägas få karaktären av ett pendlingslandskap med nedstängda affärsverksamheter,
avfolkning och ett begränsat utbud av sociala aktiviteter samt en stor andel av befolkningen
som pendlar till arbeten utanför kommunen. Regionförstoringen anses både kunna gynna
Flen genom att kommunen lättare får del av extern arbetskraft, men även att det stärker
möjligheterna att få del av externa skalfördelar som det innebär att ligga i närheten till den
expansiva Stockholmsregionen. Flens kommun hoppas på att regionförstoringen ska under45

lätta för företag som vill etablera sig hos dem genom att attrahera ”spillover” från Stockholm.
I detta har Stockholm Business Alliance (SBA) en viktig roll som samordnare av och rådgivare om potentiella etableringar av företag i regionen.
Däremot ansågs Mälardalsrådet inte direkt ha en lika viktig roll för Flens utveckling som SBA
i och med att mina resultat visade att Mälardalsrådet inte behandlar de frågor som berör
Flens kommun lika direkt och konkret som Stockholm Business Alliance gör. Mälardalsrådet
bedömdes vara en viktig plattform för politiska beslut som rör hela regionen, såsom ”En
bättre sits”, och Mälardalsvisionen betraktas i stort som ett långsiktigt mål att sträva mot.
Som Westholm, Amcoff et al visar är de reella sambanden inom Stockholm-Mälarregionens
gränser i många fall svaga och hålls enbart ihop av en storregional vision som inte är
förankrad bland allmänheten. Det verkar inte heller som att Mälardalsrådet har någon direkt
beslutande politisk makt utan får ses mer som ett råd för diskussioner politiker emellan. Det
är fortfarande i stat, kommun och landsting som de verkliga besluten tas vilket kan verka
paradoxalt med tanke på den stora ambitionsnivån som beskrivs i Mälardalsrådets visioner.
Mats Svegfors kommentar i nationalatlasen indikerar dessutom att Stockholm-Mälarregionen
trots de välformulerade visionerna inte är en särskilt stabil konstruktion och att den främst är
ett svar på EU: s krav på Sverige att anpassa sig till det europeiska regionalpolitiska regelverket. Mina källor instämmer att beslut som direkt berör invånarna måste tas på en så nära
nivå och med så mycket lokal kännedom som möjligt. Detta antyder att en framtida storregional politisk aktör skulle bli för stor och svåröverblickbar för att kunna fungera och
dessutom riskera att lokalbefolkningens förtroende för politikerna urholkas. Däremot kan en
reform av de administrativa gränserna vara en lösning om de inomregionala skillnaderna i
tillväxt fortsätter att bestå, men detta är som sagt en fråga som till sist avgörs av regeringen.

6 DISKUSSION
I ett bredare sammanhang kan de frågor som har ställts i den här uppsatsen relateras till
diskussionen om regional konkurrens går att förena med idén om att hela Sverige ska leva.
Mälardalsvisionen tar tydligt fasta på tillväxtperspektivet för att framhäva Stockholm-Mälarregionen som en framgångsregion i den internationella regionala konkurrensen. Enligt detta
perspektiv ses det inte som ett mål i sig att hela Sverige ska leva. Istället förväntas tillväxten
uppstå naturligt i de delar av landet som människor söker sig till och som sedan ska få
utvecklas på en fri marknad utan några regionalpolitiska ingrepp. Detta väcker frågor om
demokrati då det enbart är de bästa delarna av regionen marknadsförs medan andra delar
tillåts stagnera och vems ansvar det är om detta är fallet. Forskarna Erik Westholm och Hans
Abrahamsson är enbart två av flera kritiker som menar att detta ideal inte är förenligt med
hållbarhetsperspektivet, vare sig det gäller ekologiskt eller socialt.
Mälardalsvisionens främsta mål består i att uppnå en gemensam arbetsmarknad för hela
Mälardalen genom regionförstoringsfrämjande åtgärder som bygger på att befolkningen ska
uppmuntras till att arbetspendla över allt längre avstånd. Med tanke på att en stor del av
arbetspendlare använder egen bil kan detta mål inte sägas vara miljömässigt hållbart. Risken
med detta konkurrensperspektiv är också att en allt tydligare uppdelning uppstår mellan
vinnare och förlorare. Likt i Manuel Castells duala samhälle får vi å ena sidan de som har ”de
rätta” förutsättningarna för att kunna ta del av konkurrensfördelarna och å andra sidan växer
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gruppen av utslagna individer som inte lyckas hänga med i utvecklingen. Om detta är socialt
hållbart eller inte får vi inte veta genom att läsa Mälardalsvisionen.
När samtalet handlar om regionalpolitik och regionala samarbeten är det viktigt att alltid ställa
frågan för vem som regionen är tänkt att gagna. Är det EU, Sverige eller bara för vissa
grupper i samhället? Regionalpolitiska aktörer och deras mål kan som mina studier visar ofta
uppfattas med misstro hos lokalbefolkningen som hellre sätter sitt förtroende till lokalt förankrade aktörer och nätverk. Men när regionala initiativ underifrån inte överensstämmer med
de strategier som finns på den högre politiska nivån, eller tvärtom, uppstår ofta konflikter.
Nyckeln för lyckade regionala samarbeten kanske är att de regionalpolitiska aktörerna bidrar
med visionerna medan lokala initiativ bidrar med funktionerna för regionen samt att de inte
inkräktar på varandras ansvarsområde.

7 SLUTSATSER
I den ”nya ekonomiska geografin” betraktas regioner som viktiga aktörer vilket inte bara
präglar den politiska jargongen i Sverige men är även en del av EU: s officiella riktlinjer.
Mälardalsrådet spelar till stor del en begränsad roll idag då de saknar formell beslutanderätt
och enbart fungerar som en politisk plattform för diskussioner om storregionala frågor och
visioner. Istället efterfrågas mer konkreta, ”hands on”, regionala samarbeten inom bland
annat näringslivs-, utbildnings- och infrastrukturfrågor som kan hjälpa till att motverka de
stora inomregionala skillnaderna när det gäller tillväxt och kvalitet inom dessa områden.
Exempel på detta är Stockholm Business Alliance, landstinget och Regionförbundet
Sörmland som ger tydligt utformade strategiska handlingsplaner åt sina medlemskommuner.
Flens kommun har idag stora ekonomiska problem till följd av strukturomvandlingen i Sverige
sedan 1980-talet. Det lokala näringslivet har minskat i både storlek och bredd och
befolkningsunderlaget både minskat och ändrat karaktär vilket gör att kundunderlaget för
många verksamheter har försvunnit. Kommunen får allt svårare att upprätthålla en god
standard i skolorna och samordna alla orternas speciella behov i alla delar av kommunen.
Orternas olika karaktär och funktionella samband med omvärlden gör att Flens kommun idag
präglas av en svag sammanhållning, trots dess nya slogan ”Flen – en kommun”.
Trots att kommunen nu genomgår insatser för att höja standarden på skolan, förbättra
anknytningen mellan skola och näringsliv och begränsa antalet försörjningsstödstagare
förväntas tydliga effekter av dessa insatser inte kunna ses under de närmaste åren.
Utmaningarna är stora och att vända utvecklingen har beskrivits ”som att vända på en stor
oljetanker”. Möjligtvis är Flen en kommun som i en framtida kommunreform skulle gynnas av
en ny gränsdragning där ett tydligare samband med Stockholm och andra regionala
storstäder finns och där kommunens roll som en del av Stockholm-Mälarregionen är mer
tydligt definierad. Kanske skulle det dessutom då passa att ändra kommunnamnet till något
mer neutralt för att minska risken för hämmande rivalitet. Varför inte Villåttinge kommun?
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7.1 Utblick mot vidare studier
Mot bakgrund av de teorier och resultat som har presenterats i den här undersökningen
skulle det vara intressant att göra liknande undersökningar som omfattar andra kommuner
och genomföra en jämförande analys som gör det möjligt att kunna se vilka faktorer som
påverkar en kommuns tillväxt. Till exempel skulle det vara intressant att jämföra Flen med
Tierp för att se hur en kommun som har ungefär samma storlek och pendlingsavstånd till
Stockholm ändå kan ha en annan demografisk och ekonomisk utveckling. En annan fråga
som har väckts är ifall den ökade regionförstoringen är en konsekvens av att människor i
större utsträckning gör valet att arbeta allt längre bort från bostaden eller om det beror på att
allt fler människor väljer att flytta längre bort från sina arbetsplatser när de får råd till det. Här
skulle en fallstudie kunna göras där invånarna i en kommun exempelvis tillfrågas i en
enkätundersökning om deras pendlingsvanor och orsakerna till dem för att visa på vilka olika
geografiska fenomen som kan finnas både på lokal och på regional nivå.
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SAMMANFATTNING
Denna studie syftar till att analysera varför Flens kommun har haft en så stark befolkningsnedgång trots dess relativa närhet till Stockholmsregionen. Enligt flera undersökningar utgör
den stora koncentrationen av människor och kapital till Stor-Stockholm ett hot mot hela
Mälarregionens tillväxt. I den regionala planeringen prioriteras därför regionförstoringsfrämjande åtgärder såsom att sammanlänka bostads- och arbetsmarknaden med infrastrukturen i regionen. I denna studie behandlas bland annat nyregionalistiska teorier om
tillväxt, befolkningsteori och regionförstoring samt kritiken av denna. I den ”nya ekonomiska
geografin” betraktas regioner som viktiga aktörer vilket inte bara präglar den politiska
jargongen i Sverige men är även en del av EU: s officiella riktlinjer.
I Sverige finns det i dagens debatt en stor konsensus kring att regionförstoring är starkt
förknippat med ekonomisk tillväxt. Tillgängligheten i en region beskrivs som avgörande för
lokaliseringen av företag vilket gynnar regioner med en ökad rörlighet av människor, varor,
tjänster och kapital och gör att dessa regioner präglas av högre löner och markkostnader.
Regeringen deklarerade 1998 att varje region ska utveckla sina unika förutsättningar för att
stimulera ekonomisk utveckling vilket lade grunden för den nya regionala utvecklingspolitiken. Åtskilliga försök har därefter gjorts för att stärka de mjuka utvecklingsfaktorerna i
regioner med svag ekonomisk utveckling. Alla passar dock inte in i en region byggd efter
företagaranda och konkurrensideal. Regionens invånare förutsätts dessutom inneha ett stort
socialt kapital för att vara anställningsbara och kunna bidra positivt till regionens ekonomi.

Mina frågeställningar är:
o

Hur kommer det sig att utvecklingen i Flens kommun utmärks av stagnation
trots dess relativa närhet till Stockholmsregionen?

o

Vilka strategier och perspektiv finns inom den gällande regionala utvecklingspolitiken hos berörda regionalpolitiska aktörer för att kunna möta stagnation?

o

Vilken betydelse har regionala samarbeten för Flens kommun?

Flens kommun bildades efter den senaste kommunsammanslagningen under en period då
kommunen upplevde en stark utveckling och hade ett näringsliv dominerat av tillverkningsindustrin. Sedan dess har flera stora arbetsgivare försvunnit från kommunen och
befolkningsminskningen har gjort att både kundunderlaget såväl som köpkraften har minskat
vilket får till följd att många verksamheter tvingas lägga ner. En stor utgift och ett stort
problem för Flen är idag det stora antalet personer som är beroende av försörjningsstöd
vilket är en stor utmaning för en liten kommun som Flen. Detta gör att kommunen ser det
som nödvändigt att kostnadseffektivisera den kommunala verksamheten för att kunna vända
utvecklingen. För att göra detta har kommunen tagit fram den strategiska handlingsplanen
Färdplan Flen vars främsta mål är att åstadkomma en långsiktigt positiv utveckling för Flens
kommun och att stärka kommunens varumärke. En central del av Vision 2019 och Färdplan
Flen är ortsutveckling där syftet är att stärka utvecklingen i alla delar av kommunen genom
att varje ort får utforma sina egna visioner och långsiktiga handlingsplaner. Det förväntas
även att ortsutvecklingen ska stärka samarbetet och samverkan mellan kommun, föreningsliv
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och näringsliv vilket ska leda till större samsyn och minskade kostnader. Därtill ska arbetet
kunna ge större möjligeter för kommunens medborgare att vara med och påverka de beslut
som tas för utvecklingen av respektive enskilda ort.
Den största utmaningen för Flens kommun uppfattas som att höja elevers utbildningsnivå
från grundskolan till gymnasiet. Detta arbetar kommunen främst med genom att skapa nära
samarbeten med lärlingsprogram och samverkan mellan skola och det lokala näringslivet. De
gemensamma satsningar som sker inom kommunen och det lokala näringslivet på utbildning
och att utveckla kompetens inom framförallt byggnäringen, men även CNC-operatörer, kan
ses som tecken på klusterbildning inom dessa branscher. Företagen ser numera fördelarna
med att utnyttja varandras utbildningsmöjligheter vilket också uppmuntras av kommunen.
Regionförstoringen stöds av Flens kommun såväl som av andra regionala aktörer och ses
som en naturlig utveckling av vart människor väljer att bo och arbeta, och att politiska beslut
inte direkt ska avgöra utvecklingen förutom att främja den. Regionförstoringen anses både
kunna gynna Flen genom att kommunen lättare får del av extern arbetskraft, men även att
det stärker möjligheterna att få del av externa skalfördelar som det innebär att ligga i närheten till Eskilstuna och den expansiva Stockholmsregionen. En konsekvens av denna
utveckling blir dock att Flen kan sägas få karaktären av ett pendlingslandskap med många
nedstängda verksamheter, avfolkning och ett begränsat utbud av sociala aktiviteter samt en
stor andel av befolkningen som pendlar till arbeten utanför kommunen.
Flens kommun ser det som viktigast att arbeta för att stärka kommunikationerna och infrastrukturen och i kommunen för att skapa tillväxt. Detta innebär att kommunen idag vill
prioritera bostadsbyggandet, vilket har varit lågt under många år, samt att förbättra villkoren
för att arbetspendla från Flen vilket i många fall är en kostnadsfråga både för kommunen och
för invånarna. Detta gör att det ofta blir nödvändigt att söka regionala samarbeten med andra
aktörer för att kunna bistå med finansiering. Flen vill att staten ska ta ett större ansvar över
infrastrukturen i regionen, men dennas linje är att ansvaret främst ska ligga på regionerna
och kommunerna själva.
Flen är en typisk utpendlingskommun där antalet utpendlare större än antalet inpendlare för
både kvinnor och män och det betraktas som positivt om kommunens invånare får arbete
även om arbetsplatsen inte är belägen i den egna kommunen. Pendlingsstatistiken visar att
Flens medverkan i Eskilstunas LA-region är berättigad även om relativt starka pendlingsstråk
också finns med Nyköping och Stockholm. Avregleringen av tågtrafiken ses som ett hot mot
kommunen då det rådande kundunderlaget inte bedöms kunna försvara det nuvarande
antalet tågstopp i Flen. Dess traditionella roll som knutpunkt för järnvägen gör dock att orten
Flen fortfarande har relativt goda kommunikationer med omvärlden. Det ses även som ett
problem att kommunerna i Södermanlands län riktar sina regionala samarbeten mot olika
delar av landet eftersom det anses missgynna Flens kommun på grund av dess geografiska
läge som gör att orterna utvecklas åt olika håll.
En kommun som Flen ser idag ett allt större behov av regionala samarbeten och skulle
möjligen kunna gynnas av en ny kommunreform då de idag är en liten kommun med tuffa
förutsättningar för att kunna klara sig själv med tanke på de krav som ställs på kompetensutveckling och annan kommunal service.
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BILAGOR
Intervjumall



Tacka för att jag fick komma och att informanten erbjuder sin tid för intervjun.



Presentera mig själv och vad jag gör.



Fråga om informanten vill vara anonym.



Fråga om informanten accepterar att intervjun spelas in.
1. Kan du berätta lite om din roll?

2. Kan du berätta kort om hur utvecklingen i Flens kommun har sett ut?
3. Vilka är de största fördelarna med att bo och verka i Flen?
4. Vad behöver Flen för att utvecklas?
5. Hur ser ni på att befolkningen enligt prognoserna kommer att fortsätta
minska?
6. Vad gör kommunen/Forum Flen för att locka till sig företag och folk?
7. Är det önskvärt för Flen att dra nytta Stockholm och i så fall hur?
8. Skillnaden i restid mellan Stockholm - Flen och Stockholm - Eskilstuna eller
Stockholm - Nyköping är ungefär samma och det är jämförelsevis bara 10
minuter kortare restid mellan Stockholm – Strängnäs, ändå har dessa
kommuner en helt annan utveckling. Hur kommer det sig?

9. Vad betyder det för Flen att vara en del av Stockholm-Mälarregionen och finns
det några andra regionala samarbeten som kommunen är delaktig i?
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Frågor till Regionförbundet Sörmland

1. Kan du berätta lite om din roll och vad regionförbundet gör?
2. Hur väl förankrat är idag det regionala samarbetet i länet och i Mälardalen?
3. Om den regionala utvecklingspolitiken i Mälardalen har som mål att skapa en
flerkärnighet, hur kommer det sig då att den största tillväxten ändå sker i Stockholm?
4. Är det meningen att Stockholm ska vara dragloket för hela Sörmland och
Mälardalen?
5. Vilket ansvar har Stockholm, eller vilket ansvar borde de ha, när det gäller att stötta
de delar av regionen som har en sämre utveckling?

6. Vilken roll ser ni att en kommun som Flen kan få i framtidens Södermanland, och
även inom en eventuell framtida storregion? Hur arbetar regionförbundet med detta?
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