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Varför är det så att vissa regioner uppvisar 
avsevärt högre ekonomisk tillväxt och inn-
ovationsförmåga? Vilka är de mekanismer 
som driver fram och förstärker regional 
specialisering? Dessa frågor om drivkraf-
terna bakom skillnader mellan regioners 
utveckling ges stort utrymme i litteratu-
ren om agglomerationer (kluster) av eko-
nomiska verksamheter. Från att ha sett på 
regionen som ett resultat av ekonomiska 
processer där monetära fördelar härleds 
från samlokalisering (t ex Weber 1929), 
har på senare tid synen på regionen för-
ändrats i ljuset av Fordismens kris under 
70- och 80-talen.
 Som en konsekvens av denna utveck-
ling har regionen gått från att ha betraktats 
som en “container” för ekonomiska aktivi-
teter till att förstås som något fundamentalt 
för ekonomins utveckling. Man började 
inse att regionen är en nyckelfaktor för att 
förstå uppkomsten av nya framgångsrika 
produktionssätt som stegvis förändrar vill-
koren för ekonomiska aktiviteters lokalise-
ring och organisation.
 Syftet med denna artikel är att ge en 
översikt av de klassiska lokaliseringsteo-
rierna och diskutera deras relevans i dagens 
globaliserade ekonomi. Vi knyter särskilt 
an till arbetskraftens roll för lärande och 
förnyelse genom att länka diskussionen 
till senare tids forskning inom evolutionär 
ekonomisk geografi. Våra resultat visar 
att det inte behöver vara stora städer som 

är bäst lämpade för företagslokalisering. 
Snarare än stadsstorlek handlar det om hur 
kunskapen ser ut bland den lokala arbets-
kraften i den bransch inom vilken företa-
get verkar. Mindre orter kan således också 
vara bra eller tom bättre att lokalisera eller 
etablera företag i.
 Idag finns det mycket forskning som 
tyder på att geografisk koncentration av 
ekonomisk verksamhet och regionala 
skillnader i ekonomisk utveckling kan 
tillskrivas immateriella externaliteter eller 
så kallade “untraded interdependencies” 
(Storper 1997). Sådana mer abstrakta rela-
tioner består av olika platsspecifika sociala 
och kulturella kopplingar mellan anställda, 
företag, branscher och institutioner.
 Enligt detta teoretiska perspektiv kan 
inte dynamiken i agglomerationer helt ut 
förstås utan att hänsyn tas till de mekanis-
mer som styr företagens långsiktiga inno-
vations- och konkurrensförmåga. För att 
kunna konkurrera är det av stor betydelse 
för företagen att ständigt hålla sig informe-
rade om förändringar i exempelvis efter-
frågan och produktionsteknologi. Lärande 
är således en central komponent för företag 
som verkar i en alltmer kunskapsbaserad 
ekonomi (t ex Maskell et al 1998). Detta 
gäller dock inte bara högteknologiska 
verksamheter, utan även mer traditionella 
sektorer där innovationer och lärandepro-
cesser kan effektivisera både produktion 
och service.
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 Med utgångspunkt från detta perspektiv 
ges regionen en viktig roll för att förstå hur 
olika produktionssätt och förutsättningar 
för lärande uppstår och förstärks. Detta 
betyder att olika närhetsaspekter och plats-
specifika egenskaper kommer i förgrunden 
när man analyserar regionala variationer i 
ekonomisk tillväxt, men också att arbets-
kraftens egenskaper och beteende på ar-
betsmarknaden blir en central aspekt för 
förståelsen av lokala skillnader i ekono-
misk utveckling.

Närhet och överspillningseffekter
Med inspiration från Marshall (1890), 
Weber (1929) och Hoover (1937) har eko-
nomgeografer och andra forskare alltsedan 
början av 1990-talet i empiriska studier 
försökt visa hur agglomerationer av rela-
terade verksamheter ökar kunskapssprid-
ning, lärande och konkurrenskraft (t ex 
Malmberg et al 2000). Debatten handlar 
huvudsakligen om huruvida överspillnings-
effekter mest är frekventa och verknings-
fulla inom branscher (lokaliserings- eller 
sk MAR-externaliteter), mellan branscher 
(diversifiering eller sk Jacobs externalite-
ter), eller om de är ett resultat av absolut 
befolkningsstorlek och befolkningstäthet 
(storstadsfördelar).
 Även om det idag råder samstämmig-
het om att diversifierade regioner ofta kan 
uppvisa större variation av externaliteter 
än specialiserade regioner (t ex större va-
riation av både kunskapsspridning och ar-
betskraftskompetens), visar den empiriska 
forskningen på blandade resultat. Detta 
kan ha att göra med en lång rad faktorer 
– exempelvis finns det mellan branscher, 
företag och arbetsplatser skillnader som 

döljs i studier baserade på aggregerade 
data på regional nivå. Olika val av studie-
område kan också försvåra jämförelsen av 
resultat.
 Det finns förvisso en stor konsensus i ag-
glomerationslitteraturen om att geografisk 
närhet underlättar spridning av kunskap 
och ökar företagens konkurrensförmåga 
(Glaeser et al 1992), men många empi-
riska studier fokuserar på att undersöka fö-
rekomsten av olika överspillningsfaktorer 
snarare än att analysera hur närhet påver-
kar uppkomsten av överspillningseffekter 
eller hur företag påverkas av samlokali-
sering med andra företag. Sålunda skulle 
man kunna säga att närhet ofta uppfattas 
ha en given definition (t ex kommuner, 
arbetsmarknadsregioner, län och länder) 
istället för att ses som en agglomerations-
specifik egenskap (Martin & Sunley 2003). 
Som en konsekvens av detta synsätt är det 
tämligen vanligt att studier bortser från att 
externaliteter kan vara mer eller mindre 
utspridda, och att agglomerationer av eko-
nomisk verksamhet kan skapa olika exter-
naliteter beroende på hur de definieras eller 
hur ekonomisk utveckling mäts (Markusen 
1996). Därför är det betydelsefullt att upp-
märksamma det faktum att olika sektorer 
drar nytta av externaliteter på olika sätt 
och att externaliteternas geografiska räck-
vidd varierar stort mellan olika delar av 
näringslivet (Bishop & Gripaios 2010).
 För att vi bättre ska förstå hur relativ 
specialisering och diversifiering påver-
kar företagens konkurrensförmåga, och 
även regional utveckling i stort, är det inte 
tillräckligt att enbart fokusera på den på-
verkan olika regionala förutsättningar ger 
eller att bara mäta hur långt överspillnings-
effekterna når. Det finns också skäl att un-
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dersöka vilken betydelse företagsspecifik 
specialisering och geografisk närhet har.
 Med utgångspunkt från evolutionär 
ekonomisk geografi som visar att andra av-
ståndsdimensioner än geografiskt avstånd 
är viktiga för att förstå hur olika kunskaps-
spridningsprocesser sätts igång, studerar 
vi effekter av närhet genom att göra en 
analytisk distinktion mellan kognitiv och 
geografisk närhet. I ett första steg definie-
ras den kognitiva dimensionen av närhets-
begreppet genom att fokusera på relativa 
skillnader mellan branscher (se exempel-
vis Frenken et al 2007). I korthet kan man 
säga att denna litteratur argumenterar för 
att överspillningseffekter inom branscher 
kan generera inkrementella (stegvisa) 
innovationer som har positiva effekter på 
företagens produktivitet, men här betonas 
också betydelsen av att mer ingående pro-
blematisera effekterna av diversifiering. 
Detta har att göra med att så kallade Jacobs 
externaliteter inte bara avspeglar relativ 
befolkningstäthet utan också den regio-
nala ekonomins näringslivssammansätt-
ning. Dessa externaliteter antas därför ha 
en varierande effekt på ekonomisk tillväxt 
i regionerna beroende på om tillväxt mäts i 
termer av produktivitet eller sysselsättning 
(se t ex Essletzbichler 2007).
 Med utgångspunkt från ovan förda dis-
kussion är det därför viktigt att skilja mellan 
komplementära (related variety) och hete-
rogena (unrelated variety) kunskapsbaser. 
På grund av kommunikationsproblem är det 
osannolikt att heterogena kunskapsbaser 
genererar avsevärda överspillningseffek-
ter, medan arbetsplatser som karakterise-
ras av komplementära kunskapsbaser har 
bättre förutsättningar att via framgångsrikt 
lärande skapa innovationer. Sådana proces-

ser kan bara uppstå om företag och arbets-
platser kan absorbera, implementera och 
nyttja extern kunskap som ligger nära den 
egna kunskapsbasen (Cohen & Levinthal 
1990). För att få till stånd en effektiv över-
föring av icke-standardiserad tyst kunskap 
måste det kognitiva avståndet mellan den 
befintliga kunskapsbasen och inflödet av 
ny kunskap (t ex via nyrekrytering) vara 
lagom långt (Nooteboom 2000).
 Nooteboom et al (2007) visar utifrån 
empiriska studier att det finns ett möns-
ter som liknar en negativ parabel; om det 
kognitiva avståndet är för kort (gemensam/
identisk kunskapsbas) finns inte förutsätt-
ningar för framgångsrikt lärande som leder 
till innovationer eftersom ingen tillför nå-
got nytt, och om det kognitiva avståndet är 
för långt finns det inte heller stora chanser 
till innovationer eftersom man inte delar 
samma referensramar som behövs för att 
förstå och ta till sig andras kunskaper.
 Dessa samband har man även funnit 
i studier på regional nivå. Boschma och 
Iammarino (2009) hävdar att en hög grad 
av komplementär kunskap bland sektorer 
i en region spelar stor roll för regional till-
växt. Till skillnad från dessa resultat, som 
baseras på aggregerade regionala data, 
visar Bishop och Gripaios (2010) att ef-
fekterna av komplementära respektive 
heterogena kunskapsbaser i stor utsträck-
ning beror på vilken sektor som undersöks. 
Resultaten visar också att externaliteternas 
rumsliga räckvidd skiljer sig avsevärt åt 
mellan olika branscher. Det finns sålunda 
anledning att närmare studera betydelsen 
av både sektorspecifika kunskapsbaser och 
geografisk närhet.
 Den geografiska dimensionen motive-
ras av att kunskap både är arbetsplatsspe-
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cifik och regionspecifik, vilket påverkar 
hur kunskap inom, respektive mellan, eko-
nomiska sektorer kan spridas mellan sam-
lokaliserade och geografiskt mer utspridda 
arbetsplatser. På detta sätt är det behövligt 
att särskilja mellan arbetsplatsspecifika 
rutiner och platsspecifika institutioner. I 
korthet skulle man kunna säga att kunskap 
inte är en resurs för allmänt bruk, utan den 
är arbetsplatsspecifik och byggs upp hos 
medarbetare i form av färdigheter (”lear-
ning by doing”) och kollektivt i form av 
rutiner inom företag (se t ex Gertler 2003, 
Nelson & Winter 1982). Dessutom produ-
ceras och reproduceras arbetskraftskompe-
tensen genom den ständigt pågående och 
stigberoende omvandlingen av det regio-
nala näringslivet (Storper 1997).
 Det institutionella sammanhanget på-
verkar även tillgången på lokal arbetskraft 
med önskade färdigheter samt förekom-
sten av lokala rutiner och praxis. Sålunda 
har kunskap en platsspecifik särart genom 
att företagsrutiner tenderar att ha liknande 
egenskaper inom institutionella system, 
medan de kan skilja sig åt mellan olika 
institutionella system (Storper & Scott 
2009). Detta förhållande kan resultera i 
att arbetsplatser verksamma inom samma 
bransch men med olika geografisk lokali-
sering använder delvis varierande rutiner 
och teknologier.
 I en studie om regionala variationer i pro-
duktionsteknik inom den amerikanska ma-
skinverktygsindustrin visar Essletzbichler 
och Rigby (2005) att variationen av olika 
tekniker och rutiner är större mellan än 
inom regioner. Denna tydliga geografiska 
variation kan tänkas ge upphov till im-
materiella platsspecifika tillgångar – som 
utgår från unika kunskapsmässiga och in-

stitutionella sammanhang – vilka är svåra 
för utomstående företag att få tillgång till 
(Boschma 2004). Empiriska studier visar 
också att kunskap sprids och används inom 
ett begränsat avstånd från den plats där den 
först uppstod; de så kallade överspillnings-
effekterna avtar i takt med att avståndet till 
ursprungsplatsen ökar (Rodríguez-Pose & 
Crescenzi 2008).
 Sonn och Storper (2008) visar även 
att denna närhetseffekt kvarstår trots de 
senaste årens landvinningar inom infor-
mationsteknologiområdet, något som van-
ligtvis brukar tas till intäkt för avståndets 
minskade betydelse.

Empiriska undersökningar
De empiriska analyser vi gjort baseras på 
ASTRID-databasen som innehåller demo-
grafiska och socioekonomiska registerdata 
med lägesbestämd information om alla fö-
retag och all arbetskraft i Sverige (SCB). 
Denna källa erbjuder unik information om 
hur arbetskraftens sammansättning och rör-
lighet mellan arbetsplatser bidrar till regional 
utveckling. Genom att tillskriva arbetskraf-
ten en central position för kunskapsspridning 
i agglomerationer visar våra analyser att en 
mix av komplementära kompetenser bidrar 
mest till företags produk tivitetsutveckling 
jämfört med kunskapsmässigt homogent 
eller heterogent sammansatt arbetskraft 
(Boschma et al 2009).
 Analyserna visar också att bilden av 
arbetsmarknadsrörlig hetens ekonomiska 
effekter för företag inte blir fullständig 
genom att endast studera nettoflöden av 
arbetskraft. Istället är det av stor bety-
delse att skilja på vilka branscher den nya 
arbetskraften har erfarenhet från och om 
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arbetskraften rekryteras inom samma lo-
kala arbetsmarknad eller från andra lokala 
arbetsmarknader. I förhållande till inflö-
den av arbetskraft som antingen kommer 
från exakt samma eller från en helt an nan 
bransch är det inflöden från komplemen-
tära (relaterade) branscher som är de mest 
gynnsamma.
 Det finns även en tydlig geografisk 
dimen sion i detta. Relativa skillnader 
mellan branscher med avseende på tek-
nologianvändning och rutiner, som gör att 
specifika kompetenser kan vara svåra att 
implementera i andra verksamheter, kan 
fak tiskt bidra till företagens förnyelsekraft 
om kompetensen rekryteras lokalt där det 
finns gemensamma platsspecifika ruti-
ner. Preliminära resultat på regional nivå 
(Boschma et al, kommande) visar liknande 
tendenser. Stor lokal rörlighet som främst 
kännetecknar tätbefolkade regioner visar 
svaga samband med regional utveckling. 
Istället är det sammansättningen av rörlig-
het i termer av relaterade eller diversifiera-
de flöden som har betydelse för inkomster 
och sysselsättning.
 I studier av arbetskraftsrörlighet och 
dess geografiska dimension har vi kun-
nat visa att det geografiska avståndet på-
verkar både effekterna av samlokalisering 
och av rörlighet (Eriksson 2011). Inom 
det närmaste grannskapet (kortare än 500 
meter) är sammansättningen av ekono-
miska verksamheter underordnad den 
absoluta koncentrationen av samloka-
liserade verk samhe ter. Men ju längre 
avståndet blir till andra företag, desto vik-
tigare blir bety delsen av den industriella 
sammansättningen.
 Det är dock tydligt att geografiska fak-
torer påverkar effekterna av de mer kvali-

tativa aspekterna av samlokalisering. Vid 
kortare avstånd är nyttan av att vara loka-
liserad vid komplementära verksamheter 
större samtidigt som ökat geografiskt av-
stånd också ökar nyt tan av att vara loka-
liserad vid samma typer av verksamheter. 
Genom att i större utsträckning fokusera på 
det geografiska avståndet, och inte enbart 
studera rörlighet inom och mellan lokala 
arbetsmarknader, visar studien att de posi-
tiva ef fekterna av arbetskraftsrörlighet för 
företag främst är ett subregionalt feno men. 
Det är endast rekrytering från komplemen-
tära verksamheter inom en 50 kilometers 
radie som har ett positivt samband med fö-
retags produktivitetsutveckling.

Avslutande diskussion
Med avseende på företagslokalisering i en 
allt mer postindustriell svensk ekonomi 
framstår det med tydlighet att de ekonomis-
ka effekterna av företagens samlokalisering 
inte kan studeras utan att hänsyn tas till ar-
betskraftens egenskaper och beteende. På 
senare tid har stadsstorlekens betydelse för 
lokala variationer i till växt uppmärksam-
mats i litteratu ren (t ex Glaeser et al 1992, 
Florida 2002, Storper & Venables 2004). 
Våra studier på den svenska ekonomin kan 
dock inte finna några entydiga bevis för att 
företagslokalisering i stora tätbefolkade 
områden är mer gynnsamt för företags 
ekonomiska utveckling jämfört med lo-
kalisering i mindre or ter. Istället verkar en 
viktig aspekt för att för klara närmiljöns be-
tydelse i en allt mer globaliserad eko nomi 
vara relaterad till arbetsmarknaden och till 
utbudet av lokal arbets kraft. Det är dock 
inte det totala utbudet av arbetskraft som 
är av betydelse (dvs stadsstorlek per se), 
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utan snarare tillgången till komple mentär 
kunskap. Eftersom arbetskraftens kompe-
tens i hög grad skapas och reproduce ras 
lokalt ge nom de olika typer av verksamhe-
ter som finns på plats är där för be tydelsen 
av att vara lokali serad nära komplementära 
verksam heter särskilt stor. I sådana miljöer 
finns det både möjlighet att skaffa sig vik-
tig ekonomisk infor mation genom att ”bara 
vara där” och att re krytera arbetskraft med 
komplementär kunskap.
 Vi har också visat att arbetskraftsrörlig-
het bidrar till företagens ekonomiska ut-
veckling, men bara om rörligheten är lokal 
och består av komplementär kompetens. 
På kort sikt ver kar de negativa effekterna 
av rörlighet överväga de positiva, men i 
ett längre tidsperspektiv blir effekterna av 
arbetskraftsrörlighet mer gynnsamma för 
företagen (Eriksson & Lindgren 2009). 
De sociala kostnaderna förknippade med 
lång väga arbetsplatsbyten är väl doku-
menterade i tidigare forskning. Långväga 
rörlighet innebär ofta ett uppbrott från fa-
milj, släkt, vänner och kolle gor, något som 
brukar innebära avbrutna sociala kontakter 
vilka är svåra att återuppbygga.
 Genom att studera effekterna ur ett 
företagsper spektiv visar analyserna att 
ökad rörlighet mellan lokala arbetsmark-
nader, som ofta involverar byte av bo-
stadsort, inte heller bidrar speciellt mycket 
till företagens produktivitetsutveckling 
och konkurrenskraft. Det är därför svårt 
att dra slutsat sen att en politik syftande till 
att uppnå högre nivåer av generell rörlig-
het mellan lokala arbets marknader skulle 
bidra till ökad ekonomisk tillväxt. Det fö-
refaller snarare vara mer betydelsefullt för 
företag att kunna dra nytta av den kunskap 
som finns hos den lokala arbetskraften.
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