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Abstract 

In Sweden during the 1960s to 1980s, regions became an important aid to arrange a more uni-

form distribution of work. The northern parts of Sweden had lost ten thousands of job oppor-

tunities in a period of five years. The government decided to react and supported the northern 

regions, and this was the start of regional development in Sweden. Since then regional devel-

opment has become more of a bottom up issue where regions are believed to have an ability to 

change their position by themselves, even if they still are very affected by different authorities 

like the European Union.  

 

Today regions are often understood as policy areas in-between the local and central govern-

ment. But according to Ohmae, we have also entered a second global stage, which means that 

the world is increasingly dependent on digital technologies and in some respect less depend-

ent on traditional borders. At the same time, the rate of urbanisation is speeding up in many 

places. This has brought about the development of various forms of metropolis and polycen-

tric regions. There are different kinds of polycentric regions, such as the functional which is a 

region that is made up of good communication abilities. This could be physical infrastructure 

such as railroads. As an empirical example of this, I have chosen to examine the visions con-

cerning a polycentric region in Sweden, i.e. the new region uniting Linköping and Nor-

rköping. In the summer of 2006 this urban space was officially recognized by Nutek, the 

Swedish Agency for Economic and Regional Growth, as a potential new urban region.  

 

Both city regions have started a co-operation which strives to identify the two cities as a twin-

city. The essay concludes that for the region to become an attractive and integrated new poly-

centric region, it is essential to develop functional commuting opportunities, such as the vi-

sion of the railway communication Ostlänken. 

 

 

 

~ 

 

 

 

 

Keywords: Regional development, polycentric urban region, twin-cities, urban railway com-
munications 
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1 Regionutveckling i ett sammanhang 

I Sverige har det länge funnits tre Storstadsregioner. Det är Stockholm, som växt genom sin 

viktiga roll som landets huvudstad. Därefter kommer Göteborg som varit en betydande hamn-

stad och en mittpunkt i västra Götaland. I södra Sverige finns landets tredje Storstadsregion, 

Malmö, som tillsammans med Köpenhamn bildar Öresundsregionen. Under sommaren 2006 

invigdes Sveriges fjärde Storstadsregion. Nutek ansåg att Linköping och Norrköping1 hade 

kapacitet till att gemensamt betraktas som en Storstadsregion. Sedan den sommardagen, har 

de båda kommunerna kämpat för att erövra sin plats mellan de svenska Storstadsregionerna. 

Samtidigt som Sveriges fjärde Storstadsregion börjar ta form, hörs ett eko över Europa om 

satsningar på infrastrukturen. Fysiska nät, utgör en viktig förutsättning för att en region ska 

bildas, framförallt i det som kallas för funktionella regioner. I den här studien analyseras sam-

bandet mellan regionbildning i Linköping/Norrköping, och betydelsen av att utveckla en 

snabbtågsförbindelse mellan de båda kommunerna.  

 

1.1 Vad är syftet med studien? 

Syftet med studien är att förstå på vilket sätt infrastrukturen, framförallt järnvägens utveckling, 

påverkar regionbildningen i Linköping/Norrköping.  

 

• Vad betyder begreppet Storstadsregion teoretiskt och varför kan Linkö-

ping/Norrköping ses som en svensk Storstadsregion? 

 

• På vilket sätt skulle en snabbtågsförbindelse kunna påverka den regionala utveckling-

en av Linköping och Norrköping som en Storstadsregion?  

 

• Hur ser visionerna om en fjärde Storstadsregion ut?  

 

 

                                                 
1 Då Linköping står före Norrköping i bokstavsordning, samt att det bor något fler invånare i Linköpings kom-
mun, har gjort att jag använt städernas namn i denna ordning.  
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1.2 Tillvägagångssätt 

Undersökningen bygger på kvalitativt material som tolkas i analysen. Framförallt är studien en 

litteraturstudie, även om det förekommer viktiga komplement från samtal till olika nyckelper-

soner i projektet. Studien är kvalitativ, så till vida att den försöker förstå sammanhanget och 

delarna i hela texten genom att analysera den på djupet. För att kunna göra detta, har jag inlett 

studien genom att diskutera ”region” som begrepp. Detta för att försöka förstå varför regioner 

bildas som en geografisk företeelse just nu, här, i dagens Sverige.  

 

Min grundtanke har hela tiden varit att försöka förstå varför just det materialet skrevs, av vem, 

till vilken nytta och i vilket sammanhang. Samtidigt som jag har försökt vara så neutral som 

möjligt när jag gått igenom materialet. Den kontextuella2 förståelsen har legat till grund för att 

dra generella slutsatser om materialet, samt författarens framställning av materialet.3 

 

Slutsatserna om fallet Linköping/Norrköping, skulle i någon mening även kunna gälla för 

andra fall av regionbildning. Det skulle mycket väl kunna ses som ett typfall, då infrastrukturen 

är en grundläggande faktor till att regioner utvecklas, eller fortsätter att existera.4 Samtidigt 

skulle vi kunna se själva analysenheten som en unik skapelse. Det är ovanligt att två så redan 

stora städer, båda med ett förflutet av stark konkurrens, nu enas för att bättre konkurrera mot 

sin omvärld.5 Det vanligaste är att en Storstadsregion successivt utökas och växer. Då denna 

studie skrivs, är utvecklingen av Sveriges fjärde Storstadsregion fortfarande igång. Utforman-

det av planarbetet är fortfarande under konstruktion, och de tidigaste klara besluten väntas först 

komma under våren 2008. Därför kan studiens resultat antas gälla de visioner och drömmar 

som Sveriges nya Storstadsregion har i sitt processuella vari den befinner sig i just nu. 

 

Min utgångspunkt till den här studien har varit den postmoderna staden. Som filosofisk stånd-

punkt attraheras jag mycket av hermeneutiken, och därför har jag i vissa fall även utgått från 

detta perspektiv. Min vilja har varit att uppnå ett helhetsperspektiv genom en så långt möjligt 

neutral uppfattning av fenomenet Storstadsregion. Därför har jag stött min studie på veten-

skapsmän som är aktiva inom regionbildning just nu. Ingen teori har mer kraft än någon annan, 

utan de måste ses i ett större samband. Även om helheten förstås genom dess delar och delarna 

                                                 
2 Helhetsförståelsen av materialet  
3 Flowerdew & Martin (2005:244-255) 
4 Ibid. s.96, 385-386 
5 Tyréns Temaplan AB (2007:6) 



 7 

förstås genom helheten. I empirin kommer jag fokusera på att hämta förståelse ur texten, inte 

genom att projicera in den, något som underlättar att göra då jag är novis inom ämnet, samt då 

empirin till mestadels vilar på statliga, regionala och offentliga handlingar.6 

 

1.3 Material 

Materialet grundar sig på ett strategiskt urval, där det som är mest intressant och relevant för 

studien, har använts som underlag. Urvalet har samlats in allteftersom det har behövts komplet-

teras med mer information, fram till dess att jag ansåg att det inte fanns mer att tillägga.7  

 

Urvalets giltighet har bedömts redan första gången jag kommit i kontakt med det, genom att 

fråga mig själv ifall materialet skulle tillföra något väsentligt eller inte till studien. Det material 

som jag ansett vara användbart har jag diskuterat med mina handledare, som jag därmed kan 

säga att jag har genomgått en kommunikativ validering med. Så långt möjligt har jag försökt 

att inte gå längre tillbaka i tiden än 5-10 år, vari jag därför fått aktuella källor.8 

 

Materialet bygger till huvuddel på olika texter. Helst har jag velat ha statligt underlag till stu-

dien, då jag ansåg att detta var det mest trovärdiga och autentiska. Med detta menar jag att 

källan är äkta och att den är vad den utgör sig att vara, samt att den går att lita på. Mycket 

information till empiridelen9 har varit tillgänglig i digital form genom Internet. Däribland har 

jag hittat en del av Nuteks10 utredningar som utvecklar regionbegreppet som det är i det 

svenska samhället. Underlaget till teoridelen var svårare, då det oftast utgick från stora regio-

ner istället för ”små” svenska Storstadsregioner.11 

 

Nyhetsartiklar, vetenskapliga artiklar, telefonsamtal och olika rapporter på central och regional 

nivå har gåtts igenom vid ett flertal gånger. Det som refererats till har av mig, därför kritiskt 

granskats innan det använts. Då materialet väl är utgett, kan det inte heller förändras eftersom 

                                                 
6 Flowerdew & Martin (2006:18-19, 244-245, 28-29) 
7 Grønmo (2006:90-95) Mitt urval hade således uppnått en strategisk mättnadspunkt. 
8 Ibid. s.221, 233-235 
9 Del 3 i studien 
10 Nutek är ett statligt organ som arbetar för att utveckla och marknadsföra Sverige. Deras främsta uppgift är att 
stärka regionalutveckling och att hjälpa företag att skapas och växa så att Sverige följer med Europas ekonomis-
ka utveckling, samt kan främja den sociala välfärden i landet. Namnet Nutek står idag för ”Verket för närings-
livsutveckling”. se Nutek 2007a och b Internet 
11 Grønmo s.126-127 
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det är ett statligt underlag. Däremot kan det tillkomma nyare material allt eftersom samhället 

utvecklas och förändras. Materialet bygger på faktiska företeelser i samhället just nu.12 

 

Det första som jag gjorde för att samla information om regionalutvecklingen, var att försöka 

ta kontakt med olika nyckelpersoner inom mitt undersökningsområde i vardera staden. Till en 

början var detta endast tänkt som en första orientering kring fallet. Vissa samtal, exempelvis 

till Samordnaren för Ostlänken i Linköpings Kommun eller projektledaren för Nya Norrkö-

ping AB, gav också viktiga upplysningar som jag fick tillåtelse av att använda i min studie. 

Samtalen var ett viktigt komplement till alla skriftliga rapporter, då de var nyckelpersoner i 

utvecklingen av Storstadsregionen.  

 

De vetenskapliga artiklarna som jag har använt, har tillfört intressant djup till framförallt teo-

ridelen.13 Däribland finns MacLeods artikel om identitet och Turok och Baileys artikel om 

polycentriskt urbana regioner.14  

 

Vad det gäller rapporterna, har de gett värdefulla upplysningar om hur arbetet med Storstads-

regionen, framförallt Ostlänkens, utvecklas. Däremot måste jag rikta en stark kritik till dessa 

rapporter, då jag ibland tycker de varit lite väl vinklade i sin skrivning fastän de är utformade 

av regional och centrala nivå. Exempelvis talar Tyréns om att Storstadsregioner bara kan vara 

monocentriska,15 eller Banverkets samlade bedömning som mestadels är en plädering om att 

tilldelas mer statligt understöd till att genomföra en starkare infrastruktur.16 I många rapporter 

är det dessutom ofta som det finns brister i referenslistor, samt slarv med årtal, författare och 

utgivning. Något som jag faktiskt förundras över då de alla är viktiga rapporter i en pågående 

process och som ofta även varit underlag till statliga beslut.  

 

En tryckt källa som jag använt mycket i teorin, är en rapport som är utgiven av Finansdepar-

tementet och beskriver den svenska regionalutvecklingen. Den har hjälpt till att ge en svensk 

vinkling på alla de utländskt författade artiklar och böcker som jag använt. Bland de tryckta 

källorna finns även en bok som är skriven av Gunnar Törnqvist, professor i ekonomisk geo-

graf vid Lunds universitet, vilken har intresserat sig i sin forskning mycket för regionutveck-
                                                 
12 Grønmo (2006:229) 
13 Del 2 i studien 
14ett större geografiskt område som hänger ihop med två eller flera städer inom ett rimligt avstånd, ingen med 
dominant betydelse, återkommer till detta längre fram 
15 Tyréns Temaplan AB (2007:13-14,17,19) 
16 Banverket (2007: bl. a. 6-7,19) 
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ling. En annan bok är skriven av Jörgen Gren, som är doktor inom europeiska studier. Gren 

jobbar i Bryssel för den Europeiska kommissionen.  

 

Hemsidorna har mestadels varit en utgångspunkt för rapporter och nyhetsartiklar. Där har jag 

även snabbt kunnat uppdatera mig för senaste material och bästa källhänvisning. Exempelvis 

kunde jag via Nyköping/Östgötalänken AB:s nyhetsbrev, få reda på att Ostlänken tilldelats 

bidrag ut EU:s Transeuropeiska nätverk.17  

 

2 Regionutveckling 

I uppsatsens andra del förklarar jag närmre hur region som begrepp och funktion i framförallt 

det svenska samhället har utvecklats. Jag kommer att gå igenom både nyregionalism och 

gammal regionalism. En viss del ägnas till att förstå de funktionella regionerna, samt betydel-

sen av fungerande nätverk i regionen. Avslutningsvis utvecklar jag vad en Storstadsregion kan 

vara idag. Detta gör jag genom att gå igenom vad en regions identitet kan vara för något, samt 

se på fenomenet polycentrisk urban region och den postmoderna staden. 

 

2.1 Regioner bildas och utvecklas 

Region som begrepp 

Människan har genom historien avgränsat områden efter naturens förutsättningar och utseen-

de.18 Definitionen av en region kan grovt sägas variera från länsindelningar till internationella 

regioner eller kulturella regioner.19 Dessa…  

 

”… har i princip funnits inom de flesta styrelseskick genom Europas historia 

och har då inneburit en uppdelning av en större enhet i mindre underenheter 

med någon sorts ledare från vilken ansvar för skatter, administration, ord-

ning eller liknande uppgifter kunde utkrävas. Det är dock först under 1800-

talet som begreppet har fått sin moderna mening, dvs. som en motpol till 

den centrala, statliga nivån.”20  

 

                                                 
17 Nyköping-Östgötalänken AB (2007-11-12) Internet 
18 Törnqvist (1998:59) 
19 Gren (2002:9) 
20 Ibid. s.10 
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En region har även definierats som något ”mellan det nationella och det lokala, ett område lik-

tydigt med trakt, landskap eller provins.”21 Regioner är det intermediära, där det lokala och det 

centrala möts. I regioner skapas ofta stora infrastrukturprojekt.22 Den svenska regionalpolitiken 

skapades i samband med att man försökte åtgärda de problem som uppstått i övergången till ett 

industrisamhälle.23 Befolkningen minskade på landsbygden och flyttade till staden, vilket med-

förde en ojämn arbetsfördelning i landet och ökade kraven på en funktionell stad. Mest drabba-

des Norrland av denna urbaniseringsprocess.24 

  

Region som begrepp kan delas upp i tre olika kategorier. Den första är den funktionellt ordna-

de, vilken skapas och utvecklas genom att underlätta funktionen av något som gynnar alla i den 

skapade regionen. Ett exempel på en funktionell region är Öresundsregionen som skapades 

genom ett gemensamt intresse, bron, som gynnade både Malmö och Köpenhamn. En region 

kan också vara administrativ som när Malmöhus län och Kristianstad län blev Skånelän 1999. 

En administrativ region skapas oftast genom myndigheter. Den tredje formen av regioner är de 

som kallas för kulturella. Dessa kan ibland finnas över administrativa och funktionella regio-

ner. Kulturella regioner har en stark identitet genom sin kultur eller historia.25 Det är, enligt 

Gren, dock många faktorer som spelar in när en region utvecklas. 26 Eller som Keating uttryck-

er det: olika faktorer på olika platser skapar varierade regioner.27 

 

Den region som är intressant i den här studien är den funktionella regionen, vilken byggs upp 

genom transporter, resor och kontakter.28 Det är viktigt för en region att ha en fungerande 

hamn, en välfungerande infrastruktur och ett dynamiskt universitet som lockar studenter och 

forskare.29 Enligt Ohmae är följande faktorer bra för att en region ska vara framgångsrik; en 

mångsidig företagsverksamhet, flexibilitet, öppenhet mot det globala, uppfinningsrikedom och 

ha mod att satsa på en specifik nisch.30 

 

 

                                                 
21 Törnqvist (1998:57); Keating (1998:79) 
22 Keating s.81 
23 Finansdepartementet (1999:89) 
24 Ibid. s.83-84 
25 Gren (2002:15-16) 
26 Ibid. s.97 
27 Keating s.15 
28 Törnqvist s.60 
29 Ohmae (2007:94) 
30 Ibid. s.104, 106, 112-113 
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Den gamla och den nya regionalismen 

Gren talar om den gamla regionalismen och den nya. Den gamla regionalismen handlade om 

hur staten skulle hjälpa vissa regioner i sitt land att bli starkare genom att ge finansiellt och 

administrativt stöd. Detta var en process under Sveriges 1960-1980tal och handlade även 

mycket om att ge stöd till folkgruppers kulturidentitet.31 Skogsindustrin i Norrland förlorade 

inom loppet av fem år tiotusentals arbetstillfällen. Därför var det motiverat med ett statligt stöd 

till vissa utsatta regioner.32 Medan denna ”gamla” regionalism mestadels styrdes utifrån en top-

down princip, kom den nya regionalismen snarare att handla om en bottom-up politik som 

dessutom omfattades av en ”överstatlig regionalpolitik”. Det vill säga att regionerna fick mer 

makt att själva förändra sin situation. Detta gjorde att regioner alltmer började konkurrera med 

varandra inom EU och den växande globala marknaden.33 Nationerna i sig började få ett mind-

re inflytande över sina regioners utveckling. För att ta del av regionernas tillgångar, hände det 

att staterna istället satsade på de regioner som ansågs konkurrera bättre i världen, än att satsa på 

de mest behövande regionerna.34 

 

Det var under 1990-talet som regeringen satte skjuts på utvecklingen av regioner. En regionbe-

redning hittade två motiv för att stärka den svenska regionutvecklingen 1995. Dels skulle folk-

valda församlingar ta beslut istället för tjänstemän från länsstyrelsen, dels…  

 

”… att åstadkomma kraftsamling och underlätta en utveckling av olika 

landsdelar till dynamiska och konkurrenskraftiga regioner, nationellt och in-

ternationellt. Målet var att skapa regionala hemmabaser för den konkurrens-

utsatta industrin.”35  

 

Regionalpolitiken arbetade för att främja tillväxten i landet, samt en frihet att kunna leva och 

verka var man ville på lika villkor.36 Det var alltså först nu som Sverige började komma igång 

med sin starka regionalutveckling så som den är idag. Tidigare hade regioner varit lika med 

länsindelningar, landet var37 etniskt och kulturellt homogent och styrdes av staten sedan stor-

                                                 
31 Gren (2002:17-19) 
32 Finansdepartementet (1999:87, 95: statligt stöd även 1997 då regionen fortfarande är utsatt) 
33 Keating (1998:71) 
34 Ibid. s.73 
35 Törnqvist (1998:72) 
36 Finansdepartementet (1999:19) 
37 Törnqvist s.72-75 



 12 

maktstiden.38 Detta berodde mycket på att internationaliseringen växte i jämn takt, samtidigt 

som världen drevs alltmer av information, teknik och nya kommunikationsmöjligheter. Den 

ekonomiska utvecklingen i världen påverkade alltmer även Sveriges ekonomiska utveckling.39 

Fördelen med internationaliseringsprocessen var att en region nu kunde marknadsföra sig mot 

en bredare internationell publik, vilket gjorde att regioner började utvecklas till mer själv-

ständiga enheter med en egen identitet.40 Nyregionalismen handlade mer om ett inflytande från 

flera aktörer, däribland staten, än den gamla regionalismen som snarare fungerade med hjälp av 

endast staten, som också var den enda aktören.41 Till viss del har den Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden som bildades inom EU 1975, bidragit till att utveckla olika regioner. Idag 

går pengarna mer direkt till olika utvalda regioner, än innan då de först filtrerades av staten.42 

De olika fonderna strävar efter att minska arbetslösheten för unga och äldre, tillföra stimulans 

att utveckla kompetens och förändring hos mindre företag, men även att stärka en god fiskenär-

ing och ett mer effektivt bruk av skogs- och jordnäringen.43  

                                                                                                  

Nätverk  

Törnqvist delar upp globalisering och 

regionalisering i två olika sätt att analy-

sera samhällsutvecklingen på. I utveck-

landet av sin teori kommer han fram till 

att de båda faktiskt utvecklas parallellt 

med varandra.44 Globalisering känne-

tecknas av ett…  

                                                                                                    Figur 1. Törnqvists territoriella spänningsfält45 

 

”… ökat omvärldsberoende, gränslösa nätverk, vidgade intressesfärer och 

ökad rörlighet låter oss ana ett flödessamhälle med globala dimensioner. Re-

gionalisering är en utvecklingslinje som bär i en annan riktning. Den förut-

                                                 
38 Törnqvist (1998:72-75) 
39 Finansdepartementet (1999:90); Boria & Castells (1997:1,3, 9) 
40 Gren (2002:7, 21) 
41 Gren s.30 
42 Ibid s.19, 62, 71 
43 Finansdepartementet s.103 
44 Keating (1998:75) 
45 Törnqvist s.22 
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sätter att människor och verksamheter är och förblir bundna till en lokal el-

ler regional omgivning med starka band.”46  

 

Regionalisering och globalisering är en utveckling som får kraft ifrån framförallt tre olika 

”omvandlingstryck”. EU är ett exempel på suveräna stater som skapar lagar och referenser 

som i ett nätverk, påverkar mer eller mindre hela världen. Därefter finns självmedvetna regio-

ner som är mindre än stater men med kraft att vara ett eget avgränsat område. Det sista som 

kan påverka en samhällsutveckling är nätverk som uppkommer parallellt med de självmedvet-

na regionerna och suveräna staterna, fast utan att vara helt styrda av någondera.47 Nätverken 

kan vara exempelvis sociala och kulturella, vilka förenar specifika platser med personer som 

har gemensamma intressen.48 Mellan regioner, stater och nätverk, samt de två olika samhälls-

utvecklingshållen regionalisering och globalisering, skapar enligt Törnqvist ett territoriellt 

spänningsfält som kan förstås genom en speciell modell (se figur 1). Med denna modell vill 

Törnqvist även visa på likheter med regioner under medeltiden, då…  

 

”… växande stater /…/ utmanade äldre tiders regioner och nätverk och hind-

rade mer omfattande integration att växa fram. Nu står vi /…/ inför en situa-

tion där staten är den territoriella enhet som provoceras.”49  

 

Törnqvists idé påminner mycket om Ohmae, vilken anser att världen gått in i en andra globali-

seringsfas. Världen är gränslös och digital, den består idag mer av regioner och överstatliga, 

eller i Törnqvists ord, suveräna stater.50 Regioner påverkas ändå fortfarande av landets lagar 

för att den ska kunna kontrollera flödet av människor och varor, så att en viss ordning och sä-

kerhet kan upprätthållas.51  

 

Nätverk har alltså en stor betydelse för regionens utveckling.52 När nätverken är i nära sym-

bios, kommer dessa att bilda en utveckling likt ringar på vattnet. I empirin fokuserar jag på 

det som Törnqvist benämner som fysiska nät. Häri ingår sådant som går att se och känna i 

verkligheten (till skillnad mot exempelvis sociala eller institutionella nät), det som…  

                                                 
46 Törnqvist (1998:21ff) 
47 Ibid. s.22, se även Keating (1998:127-128), jag återkommer till detta i analysdelen 
48 Törnqvist s.37 
49 Ibid s.23 
50 Keating s.76; Ohmae (2007:xxv) 
51 Ohmae s.20 
52 Gren (2002:99); Törnqvist kap. 4 
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”… till stor del… konstituerar det geografiska rummet… de fysiska näten 

hänger intimt samman med bebyggelsemönster i stort. Städer och platser 

kan på aggregerad nivå ses som noder där transportleder och kommunika-

tionsvägar löper samman.”53  

 

Det fysiska nätet bygger alltså upp den funktionella regionen. Det fysiska nätets rumsliga 

plats är oftast det som mest är beständigt då ett samhälle drabbas av olika motgångar. Ett 

välutvecklat kommunikations- och transportssystem skapar en närhet mellan företag, männi-

skor och impulser oberoende av att de måste vara lokaliserade precis längsmed varandra.54 

Städer som har ett bra fysiskt nät och därmed är lättillgängliga både i staden och till/ från 

staden, attraherar även ett större sortiment av olika slags företag.55 Men ett välutvecklat tran-

portsystem tar tid att växa fram. Det är många planeringsfaser som man först måste gå ige-

nom. Det fysiska tågnätet kräver både parkeringsplatser och avlämningsmöjligheter vid sina 

stationer/hållplatser. För godstransporter bör det gå snabbt och vara det mest ekonomiska 

alternativet.56 Om tågförbindelser läggs runtom staden, krävs det starka argument mot att 

trafik inte ska passera rätt igenom. Därför är det bättre ju mer centralt en tåglinje har möjlig-

het att dras.57 En tågförbindelse mitt i staden måste ta hänsyn till de affärer, restauranger och 

hotell i området. Om det bullrar i väggar och är höga ljud, kan det dra ner ett område som 

tjänar på att det är lugnt och tyst.58 

 

Transporter med exempelvis tåg, skapar ett nätverk mellan städer och i städer. Vid stationer-

na, som alltså helst bör ligga i centrala delar av städerna, krävs plats för avlämning och par-

kering. Om nu städer förbinds med varandra genom olika slags nätverk, innebär det även att 

det inte finns någon isolerad stad. Städer hör mer eller mindre ihop och kan därför inte heller 

ses som avgränsade områden i samhället.59 

 

Regioner är alltså i första hand ett begrepp som utgår från större geografiska områden. No-

derna i nätverk kan ofta vara världsstäder. Här florerar en stark koncentration av industrilän-

dernas kunskapsöverföring, en arbetsmarknad som är sammanslagen samt en tillgång till ser-

                                                 
53 Törnqvist (1998:36) 
54 Ibid. s.138 
55 Snickars (2002:417) 
56 Beckman & Andersson (2002:279-280) 
57 Ibid. s.284 
58 Beckman & Andersson s.289 
59 Taylor (2004:8), efter Castells synsätt; Keating (1998:7) 
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vice och varor. Koncentrationen underlättar att man kan träffas regelbundet och mer person-

ligt, samt att varor (framförallt tjänster) når sitt mål snabbare.60 Tillsammans med nätverk, 

kan koncentration61 göra att världen uppfattas som mindre och närmare. Exempelvis finns 

universitet på en fysisk plats i samhället, men de interagerar i nätverk med kunskapscentra på 

andra platser i världen,62 något som känns igen i Sojas idé om postmetropolis. Bland annat 

kan vi se den postmetropoliska staden som en stark förändring av det urbana rummet63. Det 

som kännetecknar ett urbant område menar Soja alltmer även syns i dagens landsbygd. 

Rumsliga nätverk, med en utgångspunkt från olika regioner, sprider sitt samhälles kultur och 

ekonomi vidare till platser över hela jorden. På varje liten del av det urbana rummet, verkar 

det som om hela världen finns koncentrerad. Det är som om världen blivit heterogen, liknan-

de platser finns överallt på jorden.64 Det som en gång var perifert blir centralt och vice ver-

sa.65 Gemensamt för alla nätverk är att det genom möten mellan olika sfärer och olika slags 

människor, som samhället faktiskt utvecklas.  

 

Identitet 

Gren nämnde i sin definition om nyregionalism, att den gjorde det möjligt för regioner att 

skapa sig en egen identitet. En region utvecklas bäst genom tidens gång och en gemensam 

historia.66 När regionen väl har stabiliserat sig något som region, kommer denna att ständigt 

förändras genom olika individer och institutioners rörelse och utformning i regionen.67 Män-

niskor som har lika värderingar, känner att de tillhör samma gemenskap. Detta är början på 

de sociala nätverken som bildas i regionen. I Sverige fanns det förr en stark nationsidentitet, 

idag är det snarare regionerna som är identitetsbärarna i landet. Detta är en konsekvens av att 

olika nätverk i världen, fått ett alltmer ökat inflytande även på lokal och regional nivå. En 

regions identitet är också ett slags avgränsande i det geografiska rummet, vilket innebär att 

dess fysiska plats någonstans har en gräns i landskapet. Till exempel har både Stockholm 

genom sin tunnelbana och Göteborg genom sin spårvagn, ett avgränsande i det urbana rum-

met, genom en viss sorts fysiskt nät som inte finns i området runtomkring regionen.68 

 

                                                 
60 Törnqvist (1998:80, 139) 
61 Ibid. s.140, kallas för en snäv territorialitet  
62 Ibid. 
63 Vilket i det här fallet är en postmetropol stad 
64 Vad Soja benämner som Cosmopolis (2000:154) 
65 Ibid. s.152 
66 Gren (2002:91); Finansdepartementet (1999:39-40) 
67 MacLeod (1998:834)  
68 Paasi (2002:139); Keating (1998:109) 
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En regions identitet skapas av de människor och aktörer69 som lever och vistas i den, men 

även de som ser regionen utifrån70. Människor måste vara medvetna om att de lever i en regi-

on och vad som är regionens brister, för att kunna skilja den från andra regioner. Dessutom 

måste människor i och utanför regionen uppfatta och ha känslor för regionen, till den nivån 

att regionen får en ram åt en gemensam identitet. Vidare bör en region fungera som en bas 

för att uppnå gemensamma politiska, sociala och ekonomiska mål, genom olika folkliga ak-

tioner. Vi kan därför säga att en regions identitet är en social konstruktion. Den sociala kon-

struktionen finns och syns även i symboler och diskurser som förmedlas genom regionens 

styre, staten och media.71 Som exempel, kan tidningar förmedla en känsla av en regional 

identitet genom att trycka på vissa speciella egenskaper och karaktärer för en region.72 Ett 

annat exempel är att regioner har börjat marknadsföra sig själva alltmer som en produkt för 

att locka till sig fler turister, speciell kunskap och företag.73 Om en region har en stark identi-

tet skapar det även en sammanhållen region.  

 

Rummet, eller regionen, skapas alltså genom det sätt som det skiljer sig från andra regioner. 

Den regionella identiteten skapas genom individers uppfattning och föreställning av en regi-

onen.74 En kritik av detta synsätt är att det blir svårt att förstå skillnaden mellan en nation och 

en region. Enligt MacLeod har nationer oftast en tydligare gemensam historia och politiskt 

styre inom sina territoriella gränser. Dessutom är nationer också självförsörjande i en större 

grad än vad regioner är.75  

 

Soja skulle säga att vi förstår regioner genom dess formation i landskapet och inte genom 

dess historia.76 I nästa stycke ska jag ta upp lite mer om hur storstadsregioner kan ta sin fy-

siska form i landskapet. 

 

 

 

                                                 
69 Myndigheter, föreningar, organisationer 
70 Det vill säga de människor som inte vistas dagligen i regionen eller har en personlig anknytning till den. 
71 Paasi (2002:140) 
72 Ibid. s.143 
73 Paasi s.137, 143 
74 Ibid. s.146; Tyréns Temaplan AB (2007:8) 
75 MacLeod (1998:842) 
76 Duncan (1989:442) fast om vi ska tro Duncan så är egentligen inte Soja postmodern då han ofta anknyter till 
marxismen och enligt hennes uppfattning endast talar om en övermäktig anledning, den rumsliga formationen. 
(se ex. Soja 2000:97 och kap.3) Enligt mig är dock Soja mer komplex än så.  
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2.2 En postmodern stad med en polycentrisk kärna 

Under 1900-talet har det uppkommit ett flertal modeller för att visa hur en stad är konstruerad. 

Sedan dessa modeller kom till, har världen utvecklats på ett sätt som gör att modellerna är 

bristfälliga och känns alltför enkla. Idag konkurrerar städer ekonomiskt med städer i hela värl-

den, inte bara med de i dess närhet eller land. Städer attraherar olika människor och företag 

genom många olika kulturella och sociala utbud och möjligheter. Företag söker den billigaste 

produktionsplatsen och vänder sig mot en global marknad. Därför kan man säga att många 

människor och faktorer påverkar idag hur en stad växer fram och var dess olika knutpunkter 

förläggs.77 Detta kan uttryckas på följande sätt;  

 

”Gårdagens modeller fokuserade på avstånd, transportkostnader, råvaror och 

arbetskraft, för att förklara regional utveckling och den rumsliga fördelning-

en av ekonomiska verksamheter. Dagens modeller inkluderar även kompe-

tens, förmågan till lärande och innovationer, agglomerationsfördelar och so-

cialt kapital.”78  

 

Gårdagens modeller verkade i det moderna samhället, som byggde på rationalitet och veten-

skapligt funktionella analyser. Det som kom efter det moderna samhället, alltså det postmoder-

na, gick åt ett annat håll. Det postmoderna samhället ansåg att eftersom vi alla har olika kultu-

rella värden och upplevelser med oss i vårt bagage, innebär detta även att vi inte heller kan se 

och uppfatta samhället på samma sätt. För att förstå hur samhället är uppbyggt, kan vi inte hel-

ler söka sanningen utan måste analysera de olika sanningar eller avbilder som vi alla har. Vida-

re handlar postmoderniteten om att våga experimentera, gärna med olika stilar av exempelvis 

arkitektur, vilken innehåller flera lager av olika attityder och meningar.79  

 

Som tidigare nämnts, krävs en flexibilitet och öppenhet emot omvärlden för att en region ska 

kunna utvecklas. Något som är synonymt med neofordismen, vilken står för att arbetarna inte 

längre ska kunna bara en sak i produktionssteget, utan vara flexibla och kunna hoppa mellan 

olika arbetsuppgifter. Det är inte längre ovanligt att ett och samma företag har många produ-

center. I olika produktionsfaser kan en vara åkt runt hela jorden innan konsumenten slutligen 

                                                 
77 Hall (1997:316ff)  
78 Finansdepartementet (1999:34) 
79 Knox & Pinch (2006:52-53) 
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konsumerar varan.80 Detta är en stor del till varför städer växt sig större, både i dess geogra-

fiska yta, men även genom dess olika nätverk i världen. Neofordistiska storstadsregioner kan 

även kallas för postfordistiskt industriella regioner.81 Soja har utformat fler begrepp för olika 

postmoderna städer. Exempelvis är Exopolis en form av postmetropolis, där stadens naturliga 

struktur vänds upp och ner. Landsbygd och förorter går att hitta inne i staden, och det som förr 

var stadens kärna, kan hittas i utkanterna.82 

 

Idag finns det flera aktiva noder i staden, vilket innebär att det inte längre går att definiera 

bara ett centrum. Staden har utvecklats till att innefatta flera kärnor. I Storstadsregioner går 

det att tala om polycentriskt urbana regioner, då regionen marknadsför sig och utnyttjar olika 

tillgångar gemensamt för att vara ett starkare fäste och en kraftfull global konkurrent till andra 

Storstadsregioner. Till skillnad från den polycentriska staden som utgår ifrån en stad med fle-

ra centrala punkter, utgår den polycentriskt urbana regionen snarare från ett större geografiskt 

område, som inte behöver vara sammanfogade fysiskt, men som ändå hänger ihop genom två 

eller flera städer. Alla inom ett rimligt avstånd och bra sammankopplade, utan att någon stad 

har en dominant betydelse. Genom att agera tillsammans och dela med sig av deras resurser 

och framgångar, kan den urbaniserade regionen bli ett starkare fäste mot den globala konkur-

rensen.83 Ett sätt att se på den polycentriskt urbana regionen är genom styrande argument, 

vilka marknadsför regionen med en god ekonomisk framtid, miljövänligt hållbar och sociala 

rättvisor. Tanken är att regionen får tillgångar genom att ha ett starkt utbyte mellan dess olika 

samhällen, oavsett storlek. Det styrande argumentet bygger på att den urbana regionen ska 

stärkas internt genom att skapa exempelvis starka transportförbindelser. Dessa förbindelser 

bygger upp ekonomiska och sociala nätverk, samtidigt som den skapar identitet.84 

 

3 Att skapa en fjärde Storstadsregion 

Hitintills har vi gått igenom olika teoretiska resonemang, nu är det därför dags att gå in på 

empirin. Här kommer jag att titta närmare på själva fallet av regionbildning i Linkö-

ping/Norrköping. Således kommer detta avsnitt att först ha en kort introduktion av de båda 

städerna, såsom de själva marknadsför sig. Därefter berättas om de första stapplande stegen i 

                                                 
80 Knox & Pinch (2006:29-31) 
81 Soja (2000:154) 
82 Storstadsregion benämns i detta stycke, hädanefter för staden. 
83 Turok & Bailey (2004:372) 
84 Ibid. 
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hur Storstadsregionen börjar ta form och utvecklas. Vi kommer även att förstå varför Linkö-

ping och Norrköping kan betraktas som en Storstadsregion och vad den behöver utveckla mer. 

Slutligen finns ett stycke om hur infrastrukturen, framförallt den tänkta snabbtågsförbindel-

sen, kan påverka Storstadsregionerna. 

 

3.1 Linköping/Norrköping 

Linköping marknadsför sig idag som staden där idéer blir verklighet. Nulink är Linköpings 

kommunalägda företag som har till uppgift att ”stödja, stimulera och utveckla Linköpings när-

ingsliv”.85 I sin katalog berättar dem var Linköping står idag och imorgon. De lyfter bland an-

nat fram Universitetet, Östgötaslätten, planerna för Ostlänken och ResMex86. Dessutom berät-

tar de om visionen om att skapa en stor flygplats som kombineras med en företagarepark.87 

Stadens olika styrkor tillsammans med ett invånarantal på 138 580 personer, varav de flesta i 

en yrkesverksam ålder mellan 19-64 år, styrker det faktum att Linköping är en stad som växer i 

betydelse. Från och till staden pendlar varje dag 23 300 personer till arbetet (2005). Staden är 

en gammal regements- och residensstad. År 1937 började SAAB tillverka flygplan, vilket där-

med satte igång stadens moderna industriella utveckling.88
 

 

I Norrköping kommun finns det stora gallerior, spårvagnar och hällristningar. Norrköping 

marknadsför sig för sin närhet till hamn och östgötaskärgård. Med sina många stadsfestivaler, 

tävlar staden om att bli Europas kulturhuvudstad 2014.89 I Norrköpings Kommun bor 125 483 

invånare, befolkningen växer. Av invånareantalet pendlar varje dag ungefär 19 000 personer in 

och ut till Norrköping. Mer än hälften av stadens invånare är i en yrkesverksam ålder (mellan 

25-64 år). I hela regionen ökar antalet pendlare.90 I staden finns också ett industrilandskap som 

idag ockuperats av Campus Norrköpings studenter. Campuset är en del av Linköpings Univer-

sitet, som utlokaliserades för 10 år sedan till Norrköping. Här studerar 5 500 studenter.91 Om-

kring Norrköpings Campus har det under de senaste 20 åren uppkommit ett flertal museum och 

kulturknytpunkter, något som kanske inte är så svårt att förstå då universitet anses ha en bety-

dande inverkan på hur städer utvecklas. ”I dess närhet växer underlaget för detaljhandel, fin-

                                                 
85 Linköpings Kommun (2007/2008:6) 
86 vilka arbetar för ett framtida resecentrum 
87 Linköpings Kommun (2007/2008:6) 
88 Linköpings Kommun (2007); Regionförbundet Östsam (april 2006:12) 
89 Paasi (2002:52) 
90 Norrköpings Kommun Planeringskontoret (2007:1,3) Internet; Regionförbundet Östsam (april 2006:12) 
91 Nya Norrköping AB (nr 3/2007:12) 
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kultur och kvalificerad service.”92 Enligt Finansdepartementets studie om regionalutveckling, 

anländer det dessutom studenter med innovativa och nydanande idéer som bygger nya nätverk 

och lockar till sig både företag och organisationer.93 Studenter ökar även befolkningstrycket på 

städerna.94 Detta skapar både en lärande region och ett socialt kapital.95 Florax hävdar att driv-

kraften bakom regionalutveckling är att anlägga universitet i staden.96  

 

3.2 En region tar form 

De bästa drivkrafterna för att en region ska ta form, är enligt Nutek utbildning, kommunika-

tion och infrastruktur, extra viktigt är flygplatser, vägar och järnvägar.97 I föregående avsnitt 

kunde vi se att de båda städerna enligt sig själva redan har tillgång till bra utbildning. Detta 

lockar till sig drivande personer (studenter i första hand) som i sin tur hjälper till att gynna ett 

aktivt näringsliv. Detta skapar företagsparker som är en bra grogrund för internationella rela-

tioner. Ett aktivt näringsliv, internationella relationer och kunskapscentra, är sådant som en-

ligt Nutek bör finnas i en Storstadsregion. Detta är en tillgång för hela Sverige, men har tidi-

gare bara setts i Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, men nu även börjar 

synas alltmer i Linköping/Norrköping. Därför kallar Nutek det sistnämnda för Sveriges fjärde 

Storstadsregion i sin rapport från 2006.98  

 

Storstadsregionen har många pendlare och det är ett fenomen som den delar med andra Stor-

stadsregioner, men som även är ett faktum i funktionella regioner. Regionen är dock inte helt 

utvecklad, och visar därför inte heller upp samma starka tendenser som de övriga tre regio-

nerna.99 Det krävs exempelvis en mer gemensam arbetsmarknad för regionen, något som Nu-

tek anser kan bli verklighet om regionen får bättre pendlingsförutsättningar. Om arbetsmark-

naden förstärks, kan Sverige bättre hantera den växande klyftan mellan arbetsföra och icke 

arbetsföra i landet.100 Mellan 1998 och 2005 fattades en del regeringsbeslut som syftade till att 

regioners tillväxt skulle stimuleras till fördel för nationen, samt att segregering skulle motver-

                                                 
92 Törnqvist (1998:145) 
93 Finansdepartementet (1999:16, 40) 
94 Ibid. s.91 
95 Paasi (2002:137) 
96 Törnqvist s.144 
97 Finansdepartementet s.97-100 
98 Nutek (2006:2) Internet, benämns som Östergötland i rapporten 
99 Ibid. s.3,18, betecknas i rapporten som ”Funktionell Analysregion” 
100 Ibid. s.9  
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kas. Dessutom kom regeringen fram till att nationen var beroende av landets regionala och 

lokala utveckling, vilka mestadels arbetade själva i sin utvecklingsprocess.  

 

”Empirisk forskning har visat att Storstadsregioner med god överensstäm-

melse mellan den administrativa regionindelningen och den funktionella re-

gionen, i genomsnitt uppvisar bättre ekonomisk utveckling än regioner där 

överensstämmelsen är sämre.”101  

 

Enligt Nutek saknas  

 

”en direkt länk mellan de regionala tillväxtprogrammen och de mest kraft-

fulla finansiella instrumenten för regional utveckling, till exempel statliga 

investeringar i infrastruktur…”102  

 

Infrastrukturen ses även som ett av de främsta målen att uppfylla, för att få en smidigt funge-

rande region. Vidare bör det finnas tillräckligt med bostäder.103 En Storstadsregion har bäst 

ekonomisk tillväxt då marknaden är stor, attraktionskraften är hög, det finns en internationell 

knutpunkt samt då den har en nyföretagaranda. Storstäderna fungerar som noder i ett interna-

tionellt nätverk, vars länkar består av kunskap och kommunikation.104 Men för att skapa en 

attraktiv region, kan det vara bra att även konstruera en identitet. I nästa stycke kommer jag 

att gå in närmare på detta. 

 

3.3 Gemensam framåtsträvan i Linköping och Norrköping 

För att skapa en identitet i regionen och på så vis även främja regionbildningen, bildades 

sommaren 2002 ett gemensamt marknadsföringsbolag för Linköping och Norrköping. ”Fjärde 

Storstadsregionen” arbetades upp av Erichs Communications i Linköping och Jerhammar & 

Co Reklambyrå i Norrköping.105 Det gemensamma bolaget kom att hyllas som årets mark-

nadsföringsbolag 2006, och i en artikel i Corren talar vd:n för Norrköpingskontoret om att en 

                                                 
101 Nutek (2006:18) Internet  
102 Ibid. s.4-5 
103 Ibid. s.15 
104 Ibid. s.10-11 
105 4:e Storstadsregionen, Linköping/Norrköping (2003/2004:4) Internet 
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total hopsmältning mellan städerna skulle gynna de båda kommunerna.106 Regionen borde 

satsa på en mer utbyggd kollektivtrafik så att regionen blir en större Storstadsregion där mind-

re orter hjälper till att skapa ett flerkärnigt centrum. Med fler kärnor ökar även möjligheterna 

till arbete och bostäder.107 På en större skala arbetar East Sweden Developement Agency för 

att marknadsföra regionen internationellt.108 

 

Storstadsregionen Linköping/Norrköping invigdes av de båda kommunerna sommaren 

2006.109 Regionen skulle stärkas genom att utgå ifrån de båda kommunernas gemensamma 

befolkningsmängd, och därefter arbeta framåt tillsammans. Främsta satsningen bör enligt Nu-

tek vara främst i kollektivtrafiken, den fysiska planeringen samt i de båda städernas veten-

skapsparker som en attraktionskraft till olika företag.110 Detta är även mål som syns i Östsams 

vision för 2020 då ett av de stora insatsområdena i regionens utveckling är just det fysiska 

nätet. Där betonas att kapaciteten på järnvägarna bör stärkas, samt att hamn och flyg bör ut-

ökas.111  

 

För att stärka Sveriges fjärde Storstadsregion krävs ett ökat samarbete mellan städerna och de 

mindre orter som finns runtomkring.112 Linköping och Norrköping kan ses som loket i region-

utvecklingen, medan de övriga 11 kommunerna i länet är vagnarna i projektet.113 Ett annat 

exempel på att de båda städerna har en gemensam utveckling, är genom det arbete som påbör-

jats om att utforma en Översiktsplan114 på ett liknande och samordnande sätt i ”loket”. Även 

om det fortfarande kommer att vara en Översiktsplan till varje Kommun är detta ett steg till 

att stärka regionutvecklingen.115 Det är viktigt att översiktsplanen utarbetas gemensamt så att 

infrastrukturen lättare kan förbättras.116 

 

                                                 
106 Norrköpingstidningar (2007-04-21) Internet 
107 Regionförbundet Östsam (2006:12-13) Internet 
108 East Sweden Development Agency Internet 
109 Corren (2006-06-17) Internet 
110 Regionförbundet Östsam (2006) Internet 
111 Regionförbundet Östsam (2006:23) Internet 
112 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2005:8) Internet 
113 Projektledare för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB Samtal 
114 ”Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur 
den byggda miljön skall utvecklas och bevaras…” - Sveriges Riksdag Internet  
Översiktplanen fungerar som en riktlinje för Kommunens vidarearbete om beslut för hur den Kommunala mar-
ken ska planeras och hanteras. - Norrköpings Kommun (2005) Internet 
115 Efter upplysningar från Kommundirektören i Linköpings Kommun 2007-11-06 Samtal 
116 Regionförbundet Östsam (april 2006:43) Internet 
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Sveriges fjärde Storstadsregion grundades genom kluster med starka huvudkontor i mitten. 

Dessa är därför till största delen viktiga att behålla för att regionen ska bestå.117 Regionen 

behöver enligt sitt egna marknadsföringsbolag, satsa på arbete, utbildning och kommunika-

tion.118 Marknadsföringsslogan har angetts som ”Fjärde Storstadsregionen – Twin Cities med 

en unik kompetens”.119 

 

Regionförbundet Östsam utgav 2006 en rapport som handlade om en storstadsvision för hur 

utvecklingen av Östergötland skulle komma att bli år 2020. Regionen kommer att vara…  

 

”… en region i balans. Centrum och omland kompletterar varandra och ska-

par en väl fungerande enhet där delarna stödjer varandras utveckling. Till-

växten i regionens centrala delar ger förutsättningar för utveckling i omlan-

det. /…/ Goda Kommunikationer och bra vägar ger den enskilde medborga-

ren möjligheter att välja boende och arbete.”120  

 

Regionen bör utvecklas till en region med flera kärnor. Det vill säga…  

 

”… en region med flera starka centrum som vart och ett har en egen utveck-

lingskraft och ett innehåll som ger en attraktivitet för boende och för etable-

ring av olika verksamheter.”121  

 

Då svenska städer i förhållande till större utländska exempel (exempelvis New York, Lon-

don), har relativt små Storstadsregioner och relativt små städer över huvudtaget, domineras 

dessa från början ofta av en stark kärna. Det nya med Linköping/ Norrköpingsregionen är just 

det att det är två ungefär lika stora centrum som slås ihop och bildar en Storstadsregion, med 

lika starka kärnor som grund.122 I en polycentrisk urban region, är det viktigt att alla delar i 

regionen är lika lätta att nå via det fysiska nätet.123 

 

                                                 
117 4:e Storstadsregionen, Linköping/Norrköping (2003/2004:92) Internet 
118 Se även: Regionförbundet Östsam (2006:10) Internet 
119 4:e Storstadsregionen, Linköping/Norrköping (2003/2004:102-104) Internet 
120 Regionförbundet Östsam (2006:7) Internet 
121 Regionförbundet Östsam (april 2006:32) Internet 
122 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2005:8) Internet 
123 Ibid. s.9 
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Visionen för 2020 visar upp en internationell region som är jämlik och attraktiv för både de 

som vistas och bor i regionen men även för de som ser den utifrån. Regionen ska vara i balans 

och alla ska få del av det som är bra och hjälpas åt att förbättra det som är mindre bra. Det ska 

vara en hållbar utveckling med bra bostadsmöjligheter, sjukvård och äldrevård.124 Det bör 

även finnas en god tillgång till studier och mötesplatser i form av olika kulturella händelser,125 

då dagens generation oftare har en postmateriell värdering. Detta innebär att upplevelser är 

viktigare än ting.126 Detta är en vision som kanske inte helt stämmer överens med hur Stor-

stadsregioner verkligen utvecklas till att vara. I Sojas versioner om postmoderna Storstadsre-

gioner, skulle Linköping däremot kunna utvecklas till att bli en plats där klyftor mellan mino-

riteter och välbärgade ökar. Den skulle också kunna bli helt overklig på grund av de overkliga 

tekniska och materiella simulactra i rummet, dessa skulle i och för sig kunna ha utvecklats 

genom behovet av upplevelser. 

 

3.4 Infrastrukturens (järnvägens) betydelse för städerna 

Enligt samordnaren för Ostlänken i Linköpings Kommun, är…  

 

”… förutsättningen för att skapa en Storstadsregion just infrastrukturen, ka-

pacitetsproblemen skulle minska genom en ökad kapacitet på en ny bana. 

Personaltrafiken och godstransporten söderut skulle kunna ökas, och därmed 

kunna avlasta rikstrafiken söder ut.”127  

 

Genom att infrastrukturen stärks, ökar antal pendlare och den funktionella regionen blir star-

kare underbyggd. Detta ökar effektiviseringen och tillväxten som sen stärker infrastrukturen 

ytterligare, vilket gör att antal pendlare ökar igen… osv.128 När tillgängligheten ökar, under-

lättar arbets- och studiemöjligheterna. Detta leder till fler jobb och slutligen högre välfärd.129  

Storstadsregionen är förlagd på ett geografiskt bra sätt. Det är nära till hamn, flygplats och har 

en viktig transportled för Sverige i stort, Norden och Europa. Även om regionen enligt Öst-

                                                 
124 Regionförbundet Östsam (2006:7,8) Internet; Regionförbundet Östsam (april 2006:26) Internet 
125 Regionförbundet Östsam (april 2006:19) Internet 
126 Regionförbundet Östsam (april 2006:17,22-23) Internet; Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2005:10) 
Internet 
127 Samtal med samordnare för Ostlänken i Linköpings Kommun, 2007-11-06 Samtal; Regionförbundet Östsam 
(2006:11) Internet; Regionförbundet Östsam (april 2006:41) Internet; Tyréns Temaplan AB (2007:5) Internet 
128Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2005:17) Internet; Banverket (2007:17) Internet 
129 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2005:18) Internet 
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sam redan betraktas som en funktionell region,130 behöver den utvecklas.131 Det fysiska nätet i 

samhället är viktigt då det även fungerar som en transportkorridor för både gods och personer. 

Därför har Europa påbörjat något som kallas för TEN-projektet, det vill säga Transeuropeiska 

Nätverket. Nätverket består av tre olika projekt; att utveckla transportförbindelser, telefon-

kommunikationer och energi.132 Projektet började på 1990-talet men har kommit igång först 

nu på 2000-talet. Målet till 2020 är bland annat att ha byggt 94 000km järnväg, vari 20 000km 

av dessa är snabbtågsförbindelser där tågen kan komma upp i en hastighet av minst 200km/h 

(se bilaga 1).133 Finansieringen till detta är tänkt att komma från EU, regeringar, lokal och 

regional nivå, men även privata finansiärer.134 I slutet av 2007, beslutade EU att Ostlänken 

kommer att tilldelas en del bidrag för att kunna utveckla sin del i TEN-T projektet.135 Ostlän-

ken är en del av den nordiska triangeln och Europakorridoren.136 Den nordiska triangeln 

kommer att förbinda Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Europakorridoren137 kommer att bin-

da ihop Skandinavien med Europas nätverk (se bilaga 2 och 3).138 Den största delen i Sverige 

av Europakorridoren är utbyggd. Kvar på sträckan är bland annat den del som kallas för Ost-

länken.139 

 

Ostlänken 

”… är en ca 15 mil lång dubbelspårig järnväg för höga hastigheter som pla-

neras mellan Järna och Linköping. Den ska bidra till att möta 2000-talets ef-

terfrågan på tätare och snabbare nationell och regional tågtrafik. Målsätt-

ningen är att satsningen ska medföra att allvarliga kapacitetsproblem för-

svinner och ersätts med kortare restider, hög turtäthet och hög komfort för 

persontrafiken. Samtidigt ska utrymme skapas för effektivare och konkur-

renskraftigare godstrafik. Förkortade restider förstärker sambanden mellan 

                                                 
130 Regionförbundet Östsam (april 2006:20) Internet 
131 4:e Storstadsregionen, Linköping/Norrköping (2003/2004:121) Internet 
132 Europakommissionen (2007-10-09) Internet 
133 European Commission, Energy and Transport DG (2005:7) Internet 
134 Ibid. s.8 
135 Nyköping-Östgötalänken AB (2007-11-12) Internet 
136 Regionförbundet Östsam (april 2006:42) Internet 
137 ”Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i 
Sverige, Danmark och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren AB. Föreningens 
och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, d v s att Sverige får ett modernt, effektivt, mil-
jöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem…” Europakorridoren Internet 
138 Europakorridoren Internet; Nyköping-Östgötalänken AB (april 2003:29) Internet 
139 European Commission, Energy and Transport DG (2005:34, 35) Internet 
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orter och kommuner längs stråket och inte minst med och från Stock-

holm.”140 Ostlänken bör ses som ”en länk för kraftfull regionförstoring”.141  

 

Ostlänken binder inte bara ihop Linköping och Norrköpingsregionen, utan medför även en 

närhet till Stockholm.142 Med Ostlänken väntas även sysselsättning och befolkning öka läng-

smed länken (se bilaga 4). Ostlänken arbetar för att uppfylla olika transportpolitiska mål. Des-

sa är bland annat att transporten ska vara tillgängligt, inneha en hög kvalitet, god miljö, säker 

trafik och en bidra till regionalutvecklingen.143 För att kunna klara av den alltmer ökande be-

lastningen på våra järnvägar behöver Sverige bygga fler spår som kan transportera gods, samt 

bättre underhålla de befintliga spåren. Fram till 2020 vill Banverket kunna höja sin kapacitet 

på de svenska järnvägarna med 50 procent.144 Ostlänken är en del i detta projekt. Om de får 

statligt stöd, så att de kan utöka järnvägen med 25 procent, räknas Ostlänken kunna vara helt 

klart någon gång mellan 2025 och 2030.145 Målet är att börja bygga Ostlänken 2010-2015.146 

 

Ostlänkens påverkan på näromgivningen 

Det finns både för- och nackdelar med att ha ett välutbyggt järnvägsnät in till staden. En för-

del med tåg är att det är mer miljövänligt, bland annat då det inte släpper ut lika mycket avga-

ser som exempelvis bilar gör, och bidrar därför till en friskare stadsluft.147 Men en större be-

lastad och en snabbare tågförbindelse, sliter även mer på rälsen och kräver en ökad säkerhet. 

Endast mot buller föreslår Banverket att rälsen årligen bör slipas i innerstäderna för att bli 

tystare, något som skulle kosta 15 miljoner kronor per år, men i sin tur ge en tystare vardag 

för ungefär 300 000 personer.148 

 

En ny tågförbindelse in till staden kommer att påverka stadslandskapet. De tätorter som Ost-

länken kommer att gå igenom är för närvarande planerade till att innefatta Linköping, Norr-

köping, Nyköping, Vagnhärad och Järna (se bilaga 5).149 Nya resecentrum måste byggas för 

att göra en smidigare övergång från och till färdmedlet.150 I både Linköping och Norrköping 

                                                 
140 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2006:4) Internet 
141 Ibid. s.10, se även: Banverket (2007:69) Internet 
142 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2006:14) Internet 
143 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2006:22-23) Internet  
144 Banverket (2007:5) Internet 
145 Ibid. s.49 
146 Banverket (2002/2003:3) Internet 
147 Banverket (2002/2003:18) Internet 
148 Ibid. s.27 
149 Ibid. s.5 
150 Ibid. s.72 
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är projektet i full gång med att utforma nya resecentrum. Målet är att de viktigaste bytena 

mellan olika transportmedel får ta som mest 3 minuter. Linköping planerar för att flytta sitt 

resecentrum.151 I Norrköping kommer det bli nödvändigt att bygga en tunnel för att underlätta 

trafiken in till resecentrum (se bilaga 9).152 Tågen kommer att gå tätare, bli fler och snabbare 

med hjälp av en utökad snabbtågsförbindelse.153 Exempelvis kommer det att ta mindre än en 

timme från Linköping till Stockholm, vilket till skillnad från idag sparar in mer än en halv-

timmes resväg.154 

 

Tre olika utredningsalternativ har utarbetats hur tåglinjens sträckning kommer att gå. Varje 

alternativ har tagit hänsyn till ett 500 meter brett område, men i verklighet kommer det bara 

att ta upp 20-30 meter.155 Ett alternativ, det röda, går mestadels längsmed motorvägen. Det blå 

följer det järnvägsspår som redan finns, och den gröna går en helt ny väg (se bilaga 6 och 

7).156 Den gröna linjen har miljömässigt visat sig vara bäst runt Norrköping, och den blå runt 

Linköping.157 Oavsett vilket av de tre olika förslagen på järnvägslinje, kommer det att påverka 

landskapet mellan städerna (se bilaga 8). 

 

~ 

4 Avslutning 

Syftet med studien var att förstå sambandet mellan Storstadsregionen Linköping/ Norrköping 

och planerna med att bygga en snabbtågsförbindelse, Ostlänken, i regionen. För att förstå det-

ta, inledde jag med en diskussion om begreppet ”region” och vad det står för idag, i Sverige 

och framför allt vad som definierar en svensk Storstadsregion. Med detta som bakgrund ut-

vecklade jag därefter min empiri utifrån olika rapporter. Så långt möjligt har jag försökt vara 

neutral till texterna och se dem i ett sammanhang och vilken roll de utgjort var och en för sig. 

Jag har utgått ifrån synen på en polycentriskt urban region, det vill säga att Storstadsregioner 

är ett större geografiskt område som hänger ihop genom två eller flera städer inom ett rimligt 

avstånd där ingen stad har en dominant betydelse. Genom att marknadsföra sig tillsammans 

och dela med sig av sina resurser och tillgångar, har Linköping/Norrköping insett fördelen 

                                                 
151 Malmström, B. (juni 2007) Internet 
152 Nyköping-Östgötalänen AB (2003:27) Internet 
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med att profilera sig som en Storstadsregion.158 Däremot krävs en påskyndning av att utveckla 

Ostlänken för att regionen ska kunna växa genom bättre pendlingsförutsättningar som under-

lättar för arbetsmöjligheterna.159 Ostlänken är nu dessutom EU-sponsrad genom Traneurope-

iska Nätverken – Transport, detta för att den är en bit av både den nordiska triangeln och Eu-

ropakorridoren (bilaga 1-3).160 Jag har sett Sveriges fjärde Storstadsregion utifrån den funk-

tionella regionen, där det fysiska nätet spelar en stor roll. Regioner som en global konkurrens-

kraft bör ses i ett större sammanhang, där det som händer i världen även påverkar det lokala 

och det regionala. Regioner är idag starka geografiska platser som har större makt än för 30 år 

sedan att förändra sin egen situation och konkurrera med regioner på andra håll i världen, 

även om de följer ett flertal olika superiöra aktörer (exempelvis EU och Sverige). 

 

4.1 Diskussion 

Det märks att samarbetet mellan de båda kommunerna redan startat, tydligast kanske genom 

det gemensamma marknadsföringsbolaget och att regionen fått en nationell betydelse av att 

utnämnas som Sveriges fjärde Storstadsregion. Dessutom har tankar om att genomföra en 

översiktsplan jämsmed de båda kommunerna, visat på att något faktiskt är på gång. Däremot 

kanske man kan undra om det inte vore bra att utforma vissa saker gemensamt, exempelvis en 

flygplats, något som jag gärna skulle vilja utforska intresset av i en annan studie. Då regionut-

vecklingen i Linköping/Norrköping är i ett så tidigt skede, är det svårt att se på vilket sätt som 

regionen kommer att urskilja sig ifrån andra regioner. Därför skulle det vara intressant att föl-

ja regionens utformning av identitet, eller undersöka det längre fram när Sveriges fjärde Stor-

stadsregion hunnit etablera sig något mer.  

 

Eftersom Sojas olika sidor av den postmodernt globala metropolis mer innefattar sättet som 

städer har utvecklats och blivit, är det svårt att anknyta till Sveriges fjärde storstadsregion. Det-

ta eftersom sistnämnda som sagt, fortfarande är en process och därför inte säkert går att veta i 

vilken riktning den tar. Möjligtvis kan man se vissa likheter med Exopolis, eftersom området 

mellan de båda kommunerna Norrköping och Linköping säkert kommer att vända upp och ner 

                                                 
158 Turok & Bailey (2004:372); Norrköpingstidningar (2007-04-21) Internet, Regionförbundet Östsam (april 
2006:32) Internet; Regionförbundet Östsam (2006:12-13) Internet 
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Regionförbundet Östsam (april 2006:41) Internet; Tyréns Temaplan AB (2007:5) Internet; Finansdepartementet 
(1999:97-100) Internet; Nutek (2006:3, 9, 18) Internet 
160 Nyköping-Östgötalänken AB (2007-11-12) Internet 
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på begreppen om vad som är förort och landsbygd. Slutligen anser jag därför att den polycent-

riskt urbana regionen är i stunden ett bättre begrepp att använda i denna studies sammanhang. 

 

4.2 Slutsats 

I syftet angav jag tre olika frågor som jag försökt besvara i studien. Här nedan följer en sam-

manfattning av vad jag kunnat utröna av det material som varit till underlag i studien. 

 

Vad betyder begreppet Storstadsregion teoretiskt och varför kan Linköping/Norrköping ses 

som en svensk Storstadsregion? 

 

– Regioner har länge stått för det mellan det lokala och det nationella. Men under nyregiona-

lismen förändrades betydelsen. Det blev allt vanligare i världen med Storstadsregioner. Fort-

farande varierar dock begreppets betydelse beroende på var och vad som menas. Den funktio-

nella regionen, är exempelvis en region som byggs upp genom kontakter, transporter och re-

sor.161 I den här sortens regioner är det fysiska nätet extra viktigt. Det är även det mest bestå-

ende under en regions motgångar, dessutom för det människor och företeelser närmare var-

andra då de förbinds med en kortare tid.162  

 

Gemensamt för Storstadsregioner är att de är flexibla, öppna mot det globala, uppfinningsri-

ka,163 har en stark koncentration av kunskapsöverföring, nätverk164 samt har kontakter med 

andra Storstadsregioner i världen.165 En Storstadsregion skapas genom dess identitet, vilka de 

som verkar i och utanför Storstadsregionen ger den. Således är regionen en social konstruk-

tion, vilken finns till och blir till genom det sätt som folk uppfattar, har känslor för och använ-

der regionen som bas för exempelvis politiska aktioner.166 Regioner har en fysisk avgränsning 

i landskapet, på det sätt som den skiljer sig från det runtomkring, exempelvis tunnelbana i 

Stockholm och spårvagn i Göteborg.167 Regioner är en del av de globala krafterna och bör 

därför även förstås i detta sammanhang. 

 

                                                 
161 Gren (2002:15-16); Törnqvist (1998:60) 
162 Törnqvist s.138 
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– De drivande krafterna för att en svensk storstadsregion skapas och utvecklas är utbildning, 

kommunikation och infrastruktur. Dessutom ska det vara en plats där internationella relationer 

och näringslivet kan florera.168 Storstadsregionen i Linköping/Norrköping har tillsammans det-

ta, men behöver förbindas bättre genom att förbättra sitt fysiska nät. Detta kan ytterligare integ-

rera de båda kommunernas arbetsmarknad.169 Vidare fungerar EU som en överordnad stat till 

regionaliseringen i Sverige, då beslut om bidrag för att stärka infrastrukturen, kan påskynda en 

process som Ostlänken. Något som i sin tur gör att Storstadsregionen kan accelerera i sin bär-

kraftighet. Storstadsregionen Linköping/Norrköping har förutsättningar att bildas just nu, då de 

bestämt sig för att tillsammans utgöra en stark global konkurrenskraft. Här finns ett kunskaps-

centra med vetenskapsparker och universitet, som båda är en bra grogrund för kultur och attra-

herar företag. Bland annat har detta ökat de internationella relationerna och ett aktivt näringsliv 

i de båda kommunerna. Vidare möjliggör nyregionalismen, det vill säga regioners egen kraft 

att utvecklas och bli konkurrenskraftiga i sig själva, att Storstadsregionen kunnat bildas just nu. 

Kanske var de båda kommunerna redo att ta steget till att gå ihop och att genom en flerkärning 

drivkraft kunna föra regionen framåt. 

 

På vilket sätt skulle en snabbtågsförbindelse kunna påverka den regionala utvecklingen av 

Linköping och Norrköping som en Storstadsregion?  

 

– De fysiska näten, och framför allt goda pendlingsförutsättningar med korta restider utgör 

grunden för regionalutvecklingen. Bra tågförbindelser är en av de många olika faktorer som 

spelar in i bildandet av en Storstadsregion. Det är det som skapar den funktionella regionen. 

Ett välfungerande fysiskt nät, underlättar också för att regionen kan skapa en gemensam ar-

betsmarknad, något som lockar etableringen av nya företag. Sysselsättningen skulle öka läng-

smed hela Ostlänken, med den största förändringen i Linköping (se bilaga 4).  

 

Genom bilagorna 5-8 kan vi se hur stadslandskapet kommer att påverkas av att Ostlänken blir 

verklighet. Oavsett vilket av de tre förslagen (röd, grön eller blå sträckning), kommer det i 

Norrköping att bli aktuellt med en tunnel. En snabbtågsförbindelse genom Linköping kommer 

att innebära att resecentrumet flyttas. Detta behövs för att bland annat kunna tillgodogöra kra-

ven på att man med olika färdsätt ska kunna nå påstigningen/lastningen av tåget på maximalt 

3 minuter, från det att ankomst till resecentrum har nåtts. Vi kan även se på bilaga 8 att de alla 

                                                 
168 Finansdepartementet (1999:97-100); Nutek (2006:2) Internet 
169 Nutek (2006:9) Internet 
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tre alternativen på något sätt kommer att inverka på kulturellt viktiga minnesmärken. Men då 

Ostlänken fortfarande är en processuell företeelse, är det dock svårt att se klart hur den kom-

mer att inverka på stadslandskapet. 

 

Hur ser visionerna om en fjärde Storstadsregion ut?  

 

– Då Sveriges fjärde Storstadsregion fortfarande är en process, kan vi egentligen bara tala om 

visioner och drömmar. På sidan 24 finns en sammanfattning av regionförbundet Östsams vi-

sioner för hur regionen ska ha utvecklats till 2020. Deras vision är att den ska vara internatio-

nell, jämlik, attraktiv, kulturell samt att det ska finnas göda möjligheter till sjukvård, äldrevård 

och bostäder.170 Bättre pendlingsförutsättningar inom och ut från regionen kommer att öka 

attraktivitet och skapa en mer sammanhållen region. Som det verkar idag, kommer stadskär-

norna inte att bytas ut mot ett nytt centrum, utan båda kommer att ha kvar sina kärnor. Om 

Ostlänken blir verklighet, vilket det mer och mer verkar vara ett faktum än en vision, kommer 

även städerna att anpassas och utvecklas efter behov om ett nytt resecentrum. De båda kom-

munerna bör utvecklas jämsmed varandra för att kunna hjälpa varandra och deras kommuner 

runtomkring, till att gemensamt och kraftfullare kunna marknadsföra sig samt konkurrera på 

globala nivåer.  

~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
170 Regionförbundet Östsam (2006:7,8) Internet; Regionförbundet Östsam (april 2006:26) Internet, Regionför-
bundet Östsam (april 2006:19) Internet 
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Sammanfattning 

Regioner har alltid funnits. Det har stått för det intermediära, en funktion mellan det lokala 

och det centrala styret. Den geografiska omfattningen har varit allt från länsindelningar till 

stora internationella eller kulturella regioner. Historiskt sätt, kan regioner vara funktionella, 

administrativa eller kulturella.171 När Sverige övergick till att bli ett industrisamhälle, blev 

regioner en viktig utgångspunkt för att förändra de nationella näten. För att förstå regioners 

utveckling, kan vi dela upp den i nyregionalism och gammal regionalism. Den gamla regiona-

lismen innebar att staten hjälpte regioner att utvecklas genom att ge dem statliga bidrag. Detta 

var en process under 1960-1980-talet. Nyregionalismen, som kom därefter, utgjordes av att 

regioner fick större makt att själva förändra sin situation. Samtidigt i världen, började en in-

ternationaliseringsprocess att märkas allt tydligare. Ekonomin i världen, påverkade även eko-

nomin i Sverige. Det lokala och det globala påverkade varandra och regioner började konkur-

rera globalt. Regioner styrdes inte längre av bara staten, utan av flera aktörer. Regioner skapas 

med hjälp av olika drivkrafter, samt de möjligheter som finns förankrade på platsen. Samtidigt 

som de måste drivas av en tro på sig själva och våga satsa på det de tror på. 

 

Ett annat sätt att förstå samhällsutvecklingen är genom Törnqvists uppdelning av regionalise-

ring och globalisering. Regionalisering förutsätter att regionala eller lokala band gör att verk-

samheter och människor binder sig till vissa platser. Globalisering innebär tvärtom att verk-

samheter och människor är beroende av sin stora rörlighet och ett nätverk utan gränser. Både 

globalisering och regionalisering påverkas av suveräna stater, nätverk och självmedvetna re-

gioner (som har kraft att styra sitt eget område, utan en Superior makt).172 Ohmae talar för att 

världen idag består av regioner och överstatliga/suveräna stater. Vi har ingått en andra globa-

liseringsfas, där världen är gränslös och digital. Även om regioner idag påverkas av landets 

lagar för att kontrollera människor och varor, så att samhället upprätthåller säkerhet och ord-

ning.173  

 

I regioner måste det finnas noder, där den globala världen knyts ihop och människor kan träf-

fas i verkligheten.174 Regioner måste dessutom vara flexibla för att kunna anpassa sig efter 

                                                 
171 Gren s.15-16 
172 Törnqvist (1998:21ff); Keating (1998:127-128) 
173 Keating s.76; Ohmae (2007:xxv, 20) 
174 Törnqvist s.80 
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den globala utvecklingen.175 En region är en social konstruktion som skapas genom männi-

skorna som vistas dagligen i den, samt hur de som ser den utifrån. Dess identitet skapas ge-

nom det sätt som den särskiljer sig från andra regioner.176 Enligt Soja förstår vi regioner ge-

nom dess formation i landskapet och inte genom dess historia.177 

 

Ett sätt att förstå regioner är genom att se dem som en polycentrisk urban region. Det vill 

säga, som ett stort geografiskt område med flera centrala punkter som gör att området hänger 

ihop, utan att någon punkt/nod dominerar. Genom områdets gemensamma resurser och till-

gångar, blir den polycentriskt urbana regionen en starkare global konkurrenskraft. Ett sätt att 

stärka regionen är internt genom dess infrastruktur. De starka förbindelserna bygger bland 

annat upp regionens ekonomiska och sociala nätverk.178  

 

Det har hävdats179 att det inte kan finnas polycentriska noder, utan att det alltid måste finnas 

en central punkt i samhället. Exempelvis måste det finnas centrala noder i ett globalt nät-

verk.180  Linköping/Norrköping utgör ett undantag. Där har två lika stora storstäder gått ihop 

och börjat skapa sig en identitet genom att marknadsföra sig som Sveriges fjärde största Stor-

stadsregion. Städerna har tidigare drivits av en stor konkurrenskraft sinsemellan, men har på 

senare tid börjat inse värdet i att arbeta tillsammans och därmed bilda ett flerkärnigt centrum i 

regionen.181 Detta för att åstadkomma en starkare konkurrenskraft, inte bara mot andra städer 

och storstadsregioner i Sverige, utan även internationellt och globalt. Tillsammans utgörs de 

båda kommunerna av ungefär 250 000 invånare och 22 300 dagliga in- och utpendlare. Norr-

köping har växt mycket tack vare att de fick utlokaliserat en del av Linköpings universitet för 

ungefär tio år sedan. Studenterna i staden har lyft fram industrilandskapet och attraherat både 

kultur och företag. Utbildning och infrastruktur är enligt många det som skulle utveckla Lin-

köping/ Norrköpingsregionen bäst.182 Ett utvecklat transportnät skapar grunden till den funk-

tionella regionen.183 Därför behövs infrastrukturen i Sveriges nya storstadsregion stärkas. När 

de fysiska nätverken fungerar, är det även möjligt att skapa en fullt integrerad arbetsmarknad i 

                                                 
175 Knox & Pinch (2006:29-30) 
176 Paasi (2002:137, 143)  
177 Duncan, Nancy (1989:442) 
178 Turok & Bailey (2004:372); Nutek (2006:10-11) Internet 
179 Tyréns Temaplan AB (2007:13-14,17,19) Internet 
180 Knox & Pinch (2006:295) 
181 Regionförbundet Östsam (april 2006:32) Internet; 4:e Storstadsregionen, Linköping/Norrköping 
(2003/2004:102-104) Internet 
182 Finansdepartementet (1999:16, 40, 97-100); Törnqvist (1998:144-145); Nutek (2006:18) Internet; Regionför-
bundet Östsam (2006:12,13) Internet; Norrköpingstidningar (2007-04-21) Internet 
183 Törnqvist (1998:36,138) 
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regionen.184 Därför är det viktigt att projektet med att binda ihop Norrköping och Linköping 

med en snabbtågsförbindelse,185 den så kallade Ostlänken, genomförs.186 Ostlänken är en del 

av både Europakorridoren och den nordiska triangeln. Den stöds till viss del av medel från 

EU-fonden Transeuropeiska nätverket – transporter (TEN-T), vars uppgift är att förbättra inf-

rastrukturen i Europa (se bilaga 1-3).187 Ostlänken ska bli 15 mil lång, byggnationen planeras 

att starta 2010-2015 och vara klar 2025-2030 (se bilaga5).188 Med den här studien vill jag visa 

att Ostlänken är en viktig förutsättning för att regionen i Linköping/Norrköping ska kunna bli 

en bärkraftig Storstadsregion.  

 

 

 

 

 

~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Regionalutveckling, Storstadsregion, Tågförbindelser i staden, Linkö-
ping/Norrköping 
 
 

                                                 
184 Nutek (2006:9) Internet 
185 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2006:4) Internet 
186 Regionförbundet Östsam (2006) Internet; Regionförbundet Östsam (2006:23) Internet Samordnare för Ost-
länken i Linköpings Kommun Samtal; Regionförbundet Östsam (2006:11) Internet; Regionförbundet Östsam 
(april 2006:41) Internet; Tyréns Temaplan AB (2007:5) Internet 
187 Europakommissionen (2007-10-09) Internet, European Commission, Energy and Transport DG (2005:7-8) 
Internet; Nyköping-Östgötalänken AB (2007-11-12) Internet; Nyköping-Östgötalänken AB (2007-11-12) Inter-

net 
188 Nyköping-Östgötalänken AB (Augusti 2006:4) Internet; Banverket (2007:49) Internet; Banverket 
(2002/2003:3) Internet 
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_Lin.pdf Senaste besök 2008-01-06 
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Bilaga 9: Ostlänkens sträckning in till Norrköping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa:  

KHR Rundquist Arkitekter AB & Andersson Jönssons Landskapsarkitekter AB (2007-03-07) 

”Ostlänken, Övergripande gestaltningsprogram för järnvägsutredning Järna-Linköping, under-

lag för miljökonsekvensbeskrivning”s.57 

http://www.banverket.se/pages/13413/Gestaltningsprogram_Ostl%C3%A4nken_del3.pdf 

Senaste besök 2008-01-06 

 

 

 

 

 


