utveckling av urbana strukturer. Vad påverkar utvecklingen av stora
och små, centrala och perifera centra? Varför domineras en del stadskärnor av kontor och andra av detaljhandel? När blir en stadsregion
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Förord

En av regionplaneringens mest komplexa frågor rör drivkrafter och utveckling av
urbana strukturer. Vad påverkar utvecklingen av stora och små, centrala och perifera centra? Varför domineras en del stadskärnor av kontor och andra av detaljhandel? När blir en stadsregion flerkärnig och varför?
Denna rapport ger en översikt av forskning och teoretiska ansatser som rör stadens utbredning och utvecklingen av regionala stadskärnor. Översikten inleds med
en historisk belysning. Därefter diskuteras på olika sätt att beskriva och analysera
urbana strukturer i geografi, regionalekonomi och urbanekonomisk teoribildning.
I kommande avsnitt behandlas bidrag som grundas på monocentriska ansatser,
därefter följer olika bidrag som rör drivkrafter och utveckling av flerkärniga stadsregioner.
Uppdraget har genomförts i tre etapper. Den första omfattade en förstudie där
aktuella artiklar i regional- och urbanekonomisk forskning identifierades. Därefter
har aktuella bidrag utvärderats, bearbetats och sammanfattats i två olika etapper.
Huvuddelen av uppdraget har genomförts under 2008 och 2009.
Göran Johnson har varit projektledare vid Regionplanekontoret.
Stockholm i april 2011
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

•

Teoretisk
Urbanekonomisk forskning erbjuder en samhällsekonomisk begreppsapparat för
analys och planering av urbana strukturer – stadsutbredning och yttre kärnor.
Regional- och urbanekonomisk forskning om stadsutbredning och yttre kärnor
består till större delen av teoretiska ansatser och modeller. Abstraktionsnivån är
oftast hög.

•

USA dominerar
Den aktuella forskningen domineras starkt av USA och gäller framför allt för
hållanden där. Det finns många empiriska studier av yttre kärnor i USA och ytterst få
för EU.

•

Fysisk planering underordnad
Ytterst få bidrag behandlar fysisk planering på något explicit sätt och regioners
fysiska struktur är som regel starkt förenklad.

•

Mer djupgående
Den tidigare – främst 1990-talets – betoning av fördelar och möjligheter förenade
med utveckling av yttre kärnor har delvis nyanserats i den senaste tidens urban
ekonomiska forskning. Tidigare kom koncentration till yttre kärnor att uppfattas som
en motverkande process till suburbanisering.
Numera uppfattas snarare utvecklingen av yttre kärnor som en del av en mer
omfattande och djupgående utbredningsprocess. Och det är inte självklart att stadsutbredningen blir mindre omfattande med yttre kärnor än i urbana strukturer utan
yttre kärnor.

•

Större avstånd
Med yttre kärnor kan regioner suburbaniseras på större avstånd. Och i suburbaniserade regioner ger yttre kärnor lokala fördelar i tillgänglighet – för både företag och
hushåll

•

Självorganisation
Utbredning, uppkomst och utveckling av yttre kärnor behandlas som självorganiserade processer av hushåll och företag som drivs av välfärds- och vinstmaximering.
Den fysiska strukturen blir en funktion av jämviktsvillkor på mark-, bostads- och
arbetsmarknaderna. Teoretiska analyser visar dock att urbana strukturer kan präglas
av både multipla och instabila jämvikter.

•

Generiskt
Större stadsregioner växer generiskt genom utveckling av yttre kärnor – USA, Frankrike och Storbritannien. I större EU-regioner är 10–30 procent av sysselsättningen i
yttre kärnor, i USA 30–50 procent.
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•

Grundmodellen
Grundmodellen för analys av stadsutbredning och yttre kärnor har som regel monocentriska egenskaper.

•

Monocentriska
Flera globala studier visar att större stadsregioner med ett tillräckligt fågelperspektiv
– ibland från rymden – med få undantag präglas av monocentriska egenskaper. Och
detta trots att många har yttre kärnor.

•

Mer allmängiltiga
Med mer sofistikerade förutsättningar blir monocentriska modeller mer allmängiltiga
och kan bl.a. förklara uppkomsten av bandstäder, gröna kilar och annan anpassning
till naturgivna restriktioner, inflytandet av tyngre infrastruktur, geografisk fördelning
av såväl olika hushållsgrupper som företag i olika branscher och andra egenskaper.

•

Ömsesidigt beroende
Flera författare betonar att det finns större koncensus om hushållens markanvändning än om företagens och att hushållens präglas starkare av monocentriska villkor.
Problemet är att hushållens och företagens markanvändning är ömsesidigt beroende.

•

Fyra faktorer
Empiriska analyser visar att växande befolkning, ökade inkomster, fallande reskostnader och sjunkande priser på jordbruksmark spelar en fundamental roll för
storstäders utbredning.

•

Avgränsning av kärnor
”Flerkärnighet” betraktas främst som en fråga om arbetsplatskärnor med en viss
kombination av minsta storlek och täthet.
Det är inte självklart hur yttre kärnor ska identifieras och avgränsas. En hög
geografisk upplösning ger ett annat resultat än en låg upplösning. Uttryckt på annat
sätt resulterar självklart en låg minsta gräns för täthet eller storlek i fler kärnor än om
motsvarande gränser sätts högre.

•

Arketypiska kärnor
Det finns framför allt två huvudtyper av kärnor – koncentration av arbetsplatser
respektive köpställen – arbetsplatsområden och köpcentra. Flertalet existensvillkor
är olika.
Arbetsplatsområden präglas av arbets- och bostadsmarknadernas urbana villkor.
Köpcentra drivs däremot av handelns konkurrensvillkor och hushållens konsumtionsvillkor.
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•

Mångfald avgörande
Betydelsen av ekonomisk mångfald är gemensam för yttre kärnors attraktivitet.
I arbetsplatsområden gäller det mångfalden av företag, branscher och yrken. I köpcentra gäller det mångfalden i utbudet av produkter och köpställen.

•

Storleken spelar roll
Med växande storlek (koncentration) får yttre kärnor större mångfald, attraktivitet
eller produktivitet och större omland.

•

Nyckelroll
Flera både teoretiska och empiriska studier visar att developers – fastighetsföretag –
har en nyckelroll för utvecklingen av yttre kärnor.

•

Många små eller få och stora
Renodlade marknadskrafter tenderar att ge många och små yttre kärnor. Utveckling av färre men större kärnor förutsätter ett större inslag av offentlig reglering och
medverkan.

•

Osäkert om PUR
Växande intresse för flerkärniga stadsstrukturer har stimulerat stadsgeografer,
regionplanering och tillhörande politik att betrakta och inordna allt större territorier
i polycentriska urbana regioner – PUR. Det är osäkert om PUR, som innefattar vidare
regioner än mer stringent avgränsade lokala arbetsmarknader – så kallade funktionella regioner (FUR), är en särskilt urskiljbar regiontyp, om sådana regioner har
en överlägsen potential för tillväxt och välfärd, och om PUR är särskilt lämpliga för
regionplanering?

•

Hållbar utveckling?
Urbanekonomisk forskning om yttre kärnor och stadsutbredning tar förvånansvärt
lätt på frågor om miljö och hållbar utveckling. Ekologiska villkor ingår inte i arsenalen av förutsättningar. Det blir nog så komplicerat med mark som tvingande villkor.

•

Motverkas
Med långsiktigt växande reskostnader – drivmedelspriser – och stigande priser på
jordbruksmark kommer suburbaniseringen att motverkas.

•

Välfärd och stadsutveckling
Pluralism, fysisk planering och välfungerande fastighetsmarknader är grundläggande
för välfärdsdriven markanvändning och stadsutveckling.
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För- och huvudstudie

Regionplaneringens mest komplexa frågor koncentreras kring urbana strukturers drivkrafter och utveckling. Varför varierar koncentrationen av arbetsplatser och bostäder?
Vad påverkar utvecklingen av stora och små, centrala och perifera centra? Varför
domineras en del kärnor av kontor och andra av detaljhandel? När blir en stadsregion
flerkärnig och liknande frågor?
Ekonomisk geografi och urban ekonomi omfattar sedan mitten av 1990-talet en
påtagligt växande mängd av vetenskapliga bidrag – artiklar och referenser – om urbana
strukturer, suburbanisering, inre och yttre kärnors dynamik och angränsande frågor.
I en förstudie under våren 2008 identifierades över hundra sådana publicerade bidrag
genom sökning i relevanta databaser.
Samtliga bidrag värderades översiktligt med hänsyn till möjlig relevans för aktuell
regionplanering. Totalt bedömdes drygt 40 bidrag vara intressanta som underlag för en
kunskapsöversikt. Med ledning av bidragens huvudsakliga ansats och innehåll fördelades bidragen på någon av följande grupper:
A. Allmänt om urbana strukturer och kärnbildning
Innefattar i huvudsak olika teoretiska ansatser avseende utveckling – uppkomst och
existens – av urbana strukturer.
B. Generellt om stadsutbredning – suburbanisering
Här ingår framför allt uppsatser som diskuterar och analyserar stadsutbredning ur
makroperspektiv.
C. Polycentriska regioner
Gruppen omfattar bidrag som beskriver, analyserar och problematiserar förekomsten
av kärnor i större urbana strukturer.
D. Kärnor som ”shopping centres”
Handlar om uppkomst och utveckling av kärnor som köpcentra och storskaliga
gallerior – typ Kungens Kurva.
E. Kärnor som ”employment centres”
Omfattar uppsatser som utgår från att kärnor framför allt uppkommer och består av
koncentrationer av arbetsplatser – typ Kista.
Den följande översikten – huvudstudie – har rapporterats i två omgångar. Den första
grundades på bidrag i grupp A, B och C. Den andra inkluderade bidrag i grupp D och E.
I denna dokumentation har ett antal bidrag utöver de som listats i förstudien tillkommit.
Några av de listade bidragen har också uteslutits då de vid närmare granskning inte
ansetts tillföra något särskilt.
Det ska vidare betonas att bidragen behandlats och refererats på lite olika sätt. I en
del fall har flera bidrag förts ihop för att skapa översikt. I andra fall har bidragen bedömts
mer relevanta att referera och sammanfatta var för sig.
Översikten inleds med en historisk belysning som inspirerats från ett flertal aktuella
bidrag. Därefter diskuteras olika sätt att beskriva och analysera urbana strukturer i
geografi, regionalekonomi och urbanekonomisk teoribildning. I de två påföljande avsnitten diskuteras först bidrag som grundas på monocentriska ansatser, därefter följer olika
bidrag som i huvudsak behandlar drivkrafter och utveckling av flerkärniga stadsregioner.
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Rapportens senare del koncentreras framför allt kring beskrivning och analys av två
arketypiska kärnformationer; dels sådana som domineras av arbetsplatser, dels av de
som präglas av shopping – köpcentra. I en avslutande del behandlas bidrag som särskilt
diskuterar välfärdseffekter av suburbanisering och kärnor.
I flera avsnitt återkommer frågan om hur kärnor bör och kan definieras och avgränsas
analytiskt och empiriskt. Detta är ett uttryck för att urbana strukturer oftast är starkt
sammansatta i lager av varierande tätheter och koncentrationer, som inte följer några
givna mönster.
Den aktuella rapporten kan i någon mån ses som en uppföljning av en tidigare rapport
om forskning om flerkärniga stadsregioner. Den tillkom år 2000 och redovisades av
RTK i Promemoria nr 6, 2000, ”Drivkrafter för flerkärniga stadsregioner” och följdes
av en empirisk analys som också redovisades i samma serie nr 16, 2000, ”Flerkärnighet
och lönestruktur i Stockholmsregionen”. Dessa två blev senare underlag för en närmare
analys av förutsättningarna för yttre kärnor i förslag till Regional utvecklingsplan 2001.
Analysen dokumenterades i Promemoria nr 11, 2001 ”Regionkärnor – Vision och strategiska möjligheter”.
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Historisk belysning

Flertalet aktuella uppsatser i regional- och urbanekonomisk forskning inleds med någon
kortare historisk belysning – exposé – av den urbana utveckling – globalt, i Europa eller
Nordamerika. Dessa inledande översikter innefattar ibland också någon kort beskrivning
av aktuell urbanisering och storstäders tillväxt och globala eller kontinentala fördelning.
De mest avgörande observationerna i dessa översikter kan sammanfattas med följande:
Globalisering är starkt förenad med urbanisering och med stora och växande stads
regioner. Vid 1900-talets början fanns det inte mer än 16 stadsregioner i världen med
mer än en miljon invånare. Enligt senaste uppgift från FN finns det numera över 400
sådana stadsregioner i världen! Och drygt 100 av dessa har mer än tre miljoner invånare.
Urbanisering är starkt förenad med växande inkomster. Detta belyses på en mängd
olika sätt i Världsbankens senaste dokument om ekonomisk utveckling och global urbanisering.1 Världens låginkomstländer, som i media ofta återges som gigantiska storstäder, domineras trots allt av att närmare tre fjärdedelar av befolkningen finns i samhällen
– tätorter – med mindre än 20 000 invånare. I dessa ekonomier lever inte mycket mer än
tio procent av befolkningen i stadsregioner med över en miljon invånare. Motbilden finns
bland länder med höga per capita inkomster. Där finns mer än hälften av befolkningen i
stadsregioner med mer än en miljon invånare.
Tabell 1. Inkomster och global urbanisering 2005.
(Andel av världens befolkning i tre inkomstklasser)

Urbana strukturer; Befolknings
storlek

Nationell inkomstnivå
Låg (procent)

Medel (procent)

Hög (procent)

Mindre än 20 000

73

55

22

20 000–1 miljon

16

25

26

Större än 1 miljon

11

20

52

100

100

100

Samtliga
Källa: Världsbanken 2009.

Hushåll, företag och andra organisationer väljer att finnas i en storstadsregion på grund
av dess fördelar. Dessa fördelar bygger i grunden på att många ekonomiska beslutsfattare har en ömsesidig fördel av att ha hög tillgänglighet till varandra. Sedan mitten av
1900-talet är det uppenbart att agglomerationer växer ut som stadsregioner, med ett
mönster av flera kärnor förbundna i nätverk med en största kärna. De stora stadsregionerna växer genom sin attraktivitet för både hushåll och företag.
De stora stadsregionerna är också noder i globala nätverk för nationsövergripande
politik, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om
import- och exportflöden.

1	The World Bank, “Reshaping Economic Geography”, (2009).
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Förmågan att effektivt deltaga i den globala ekonomins konkurrens kräver infrastruktur
i form av nätverk för person- och godstransporter liksom elektroniska nätverk, baserade
på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Kostnaderna för denna typ av
infrastruktur behöver kunna slås ut på många nyttjare för att säkerställa ekonomisk
bärkraft. Storstadsregioner har en uppenbar fördel i detta avseende. Framgångsrikt
deltagande i den globala ekonomin kräver också god försörjning med kunskap om globala
villkor i närmiljön, vilket ger storstadsregionerna en motsvarande fördel när det gäller
kunskapsinfrastruktur. Den globala ekonomins tillväxt återspeglas i särskilt hög grad av
den kraftiga ökningen av multinationella företag och sådana företag söker sig särskilt till
storstadsregioner som har stora lokala marknader:
•
Antalet multinationella företag i världen växte från cirka 7 000 vid 1990-talets
början till 78 000 vid 2000-talets mitt. 2005 hade dessa multinationella koncerner
omkring 780 000 dotterföretag.
•
En tiondel av världens BNP skapades 2006 i de multinationella företagen som
samtidigt genererade en mycket stor andel av världens handelsflöden.
Världen sägs ha blivit mindre, men det nya århundradets särskilda kännetecken är att
stora stadsregioner har blivit större, och de har blivit fler.
I en nyligen publicerad analys från PriceWaterhouseCoopers om global urbanisering
påvisas att en allt större del av världsekonomin snabbt förskjuts till växande metropoler.2
De hundra största metropolerna i världen – rangordnade efter BRP – bedöms i rapporten svara för cirka 25 procent av världens samlade BNP år 2005. Bland dessa hundra
finns närmare trettio i Europa. De två största är Paris och London på 5:e respektive 6:e
plats i världsranking. Londonregionens ekonomi beräknas t.ex. motsvara 20 procent
av Storbritanniens samlade BNP, vilket samtidigt innebär att Londons BRP är cirka 60
procent större än Sveriges (2005).
Stockholmsregionen placeras på 67:e plats bland de största stadsregionerna. I samma
storleksgrupp finns bl.a. Lissabon, Vancouver, Kapstaden, Berlin, Aten, Manchester och
Birmingham. Huvuddelen av Europas regioner är dock väsentligt mindre.
I internationellt språkbruk finns det ingen direkt motsvarighet till vårt begrepp om
storstadsregioner. Närmast ligger nog engelskans ”metropolitan region”. Vanligen
används dock begreppet ”urban agglomeration” med tillägg av en storleksgräns. Följaktligen finns det inte någon internationellt vedertagen definition eller storleksgräns för
vad som är en storstadsregion. Tar man fasta på relevanta publikationer från FN verkar
storleksgränsen snarare vara tre miljoner än en miljon invånare.
I forskning och översikter som rör Europa och EU är nog den vanligaste föreställningen att gränsen för en storstadsregion är en miljon invånare. I Nordeuropa, som saknar

2	PriceWaterhouseCoopers, “Which are the largest city economies
in the world and how might this change by 2020?” I UK Economic
Outlook, March (2007). För statistisk översikt av globala stadsregioner
se www.citypopulations.de som sammanställs av prof T Brinkhoff. En
annan källa är ”Competitive Cities” OECD, (2006). För historisk översikt T Chandler ”Four Thousand Years of Urban Growth: A Historical
Census”, St Davids Univ Press, (1997).
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verkligt stora metropoler, är det kanske mer rimligt att se regioner större än 500 000
invånare som storstadsregioner?
I Västeuropa finns det närmare 70 stadsregioner med mer än en miljon invånare.
Och inom hela nuvarande EU närmare 80, kanske 90. Osäkerheten ligger i hur urbana
regioner avgränsas geografiskt – efter administrativa eller funktionella gränser. De
senare avgränsas oftast som pendlingsomland – lokala arbetsmarknader – vars yttre
gränser utgörs av någon kritisk isokron för restider till en bestämd regionkärna.
I flera av Europas tätaste delar såsom västra Tyskland, Holland, Belgien, stora delar
av England och norra Italien är dock inte sådana omland alltid entydiga. Flera större
städer har ömsesidigt överlappade omland – lokala arbetsmarknader – som tillsammans
bildar större sammanhängande stadslandskap. Det är troligen denna typ av urbana
strukturer som också gett upphov till EU:s starka betoning av polycentriska strukturer i
en rad ESPD-dokument.
Hela EU:s ekonomiska utveckling präglas allt tydligare av sin urbana struktur av stora
och små regioner. Och samtidigt allt mindre av särskilda nationella villkor för välfärd
och tillväxt. Utvecklingen yttrar sig å ena sidan i att skillnaden i BNP per capita mellan
medlemsländerna – d.v.s. på nationell nivå – minskar över tiden. Med EU:s språkbruk
konvergerar ekonomierna på nationell nivå.
Samtidigt gör sig nationella strukturer av stora och små regioner alltmer gällande. De
geografiska skillnaderna i välfärd och tillväxt inom praktiskt taget samtliga länder växer.
Med samma språkbruk växer den regionala polariseringen.
Handel, tillväxt och ekonomisk förnyelse koncentreras till allt större stadsregioner.
Koncentrationen framgår redan vid en grov storleksgruppering av funktionella regioner. Ser man på den senaste tioårsperioden, som täcks av tillgängliga tillväxtuppgifter,
1995–2004, för samtliga medlemsstäder, växer de största regionernas ekonomi i allmänhet nästan dubbelt så snabbt som de minstas. Skillnaden i årlig tillväxttakt är betydande,
cirka två procent per år, jämför nedanstående tabell.
Tabell 2. Real BRP-tillväxt 1995–2004. Funktionella regioner i EU

Storleksgrupperade regioner

BRP-tillväxt
procent per år

BRP/cap
procent per år

Större än en miljon invånare

4,3

3,9

250 000–1 000 000

2,9

2,6

50 000–250 000

2,3

2,3

Mindre regioner

2,3

2,0

Källa: EU maj 2007, EUROSTAT

Mätt i BRP per invånare är skillnaden särskilt stor mellan regioner större än en miljon invånare och mindre regioner. Betyder detta att en miljon invånare är en kritisk tillväxtgräns?
Till skillnaderna i ekonomisk tillväxttakt betingad av storlek hör också betydande
skillnader i arbetsmarknadernas utveckling. I regioner med mindre än 250 000 invånare
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har sysselsättningens tillväxt i allmänhet begränsats till 0,5 procent per år – 1995–2004.
De största regionernas arbetsmarknader har samtidigt ökat med 1,3 procent per år –
jämför följande tabell. Med tillväxtens tydliga koncentration till större stadsregioner
följer att suburbanisering och utveckling av yttre kärnor – både små och stora – framför
allt handlar om storstäders dynamik.
Tabell 3. Sysselsättningens regionala utveckling 1995–2004.
Funktionella regioner i EU

Storleksgrupperade regioner

Sysselsättning
procent per år

Större än en miljon invånare

1,3

250 000–1 000 000

0,9

50 000–250 000

0,4

Mindre regioner

0,5

Källa: EU maj 2007, EUROSTAT

På den Nordamerikanska kontinenten kan evolutionen av städer och stadsregioner studeras på andra villkor än vad som gäller i Europa och delar av Asien. I Europa har många
städer, särskilt de stora stadsregionerna, en längre historia och är därmed präglade av
den byggda miljöns stora trögheter. I Nordamerika finns mindre av detta, vilket gör att
utvecklingsprocessen där kan återges med en mer renodlad dynamik.
Före 1840 var de flesta städerna i USA knutna till vattenvägar med hamnar till stora
sjöar, hav, floder och kanaler. Under det tidiga 1800-talet fanns det därför betydande
kostnadsfördelar förknippade med att lokalisera produktionen i närheten av en hamn,
särskilt för varor som var avsedda för avsättning på avlägsna marknader. Senare under
samma århundrade tävlade järnvägsnätet med transporter på vattenleder och man kan
då observera hur företagen utnyttjade skalfördelar i anslutning till järnvägsterminaler.
De inomurbana transporterna ägde samtidigt nästan uteslutande rum med hjälp av häst
och vagn, och med dessa villkor blev det gynnsamt för stora tillverkningsdistrikt som låg
vid hamnar och järnvägsterminaler, Moses and Williamson (1967).3
Under 1800-talets sista fjärdedel ledde telegrafen till att kommunikationen mellan
städer blev snabb och precis, men städerna kunde till en början inte dra någon fördel av
detta. De höga inomurbana interaktionskostnaderna innebar en stark hopklumpning
av produktionen också i städer som New York, även om det koncentrerade produktionsområdet var uppdelat i specialiserade delområden för bankaffärer, hästhandel, tillverkningsindustri m.m. Under denna sista del av århundradet kom emellertid de första
urbana innovationerna.
Spårbunden trafik med häst och elektricitet som energikälla gjorde det möjligt för
medel- och höginkomsttagare att flytta längre ut från centrum. Denna migration resulterade i ”streetcar suburbs” – d.v.s. ytterområden för boende som trafikförsörjdes av
3

Moses L N and Williamson H F, The Location of Economic Activity in
Cities, American Economic Review (1967).
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spårväg. Som en följd uppstod enklaver av bostadsområden runt spårvägens stationer.
Mot slutet av århundradet bidrog även nya tunnelbanesystem till att ytterligare förstärka
denna process. I städer som New York, Chicago och Boston hade vid denna tidpunkt
en klassiskt monocentrisk urban form utvecklats, med ett centralt produktionsområde
omgivet av bostäder.
Det urbana systemets utveckling i Europa följde samma förlopp som i Nordamerika,
med den skillnaden att många städer hade en mycket längre historia. Många av städerna
i Europa anlades redan på Romarrikets tid och dagens stora städer i Europa hade en utbyggd infrastruktur redan vid 1800-talets början. De stora städerna i Europa har därför
centrala kärnor med hög ålder och ett läge som påverkats av transportbehov och transportteknik från äldre tider. Det betyder förmodligen också att utvecklingen i Nordamerika
under 1800-talet återspeglar en mer obunden och genuin dynamik för stadsregioner.
Utvecklingen av de första förorterna i europeiska storstäder beskrivs bl.a. i Girouards
praktverk “Cities and People” från 1985 med följande ord:
The growth of suburbs was facilitated and partly caused by better public transport,
first the horse omnibuses which spread over London in increasing numbers from the
1820s, then local railway lines, horse trams and finally electric trams. To begin with, the
cost of transport inevitably made them impractical for the working classes, and as big
nineteenth-century cities generated large numbers of middle-class people prepared to
move out to them, they developed as very extensive one-class areas. The first suburbanites were not necessarily smug, conventional or respectable. St John’s Wood, the first
English suburb, had a slightly raffish and dashing aura, and the function of a suburb as
a place in which to keep a mistress lasted well into the century. Nor did living in suburbs
imply a rejection of the city; it was a way of getting, or trying to get, the best of both
worlds.4
1900-talets teknologiska förändringar inleddes med explosionsmotorn och telefonen.
Under perioden 1910–1930 ökade antalet lastbilar mycket snabbt i både Nordamerika
och Europa. Dessa och andra tekniska nyheter tillät företagen att mer fritt välja lokalisering och sprida arbetsställen till lägen med lägre markvärden. Detta förlopp kan tolkas
som en epok med betydande geografisk regionförstoring.
Under samma period blev också personbilar allt vanligare i främst USA. När andelen
hushåll med tillgång till personbil ökade, växte också möjligheterna för hushållen att
välja bostadsort på större avstånd från en stadsregions centrala kärna. Byggnadskapital
per enhet markyta kunde därmed sjunka både för hushållens boende och företagens produktion, vilket betydde lägre och enklare byggnader som anlades på större tomtytor.
I Sverige blir motsvarande förlopp tydliga först efter andra världskrigets slut.
De interregionala lastbilstransporterna växte och därmed sjönk tillverkningsindustrins beroende av närhet till hamnar. Industrin omlokaliserades i snabb takt till
4

Girouard M, Cities and People: A Social and Architectural History
(1985).
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ytterområden. För kärnstäderna inleddes därmed en delvis smärtsam omställning från
platser för tillverkning till områden med kontorsverksamhet.
I en stor översiktsartikel noterar Anas, Arnott och Small (1998) att en grupp amerikanska städer i landets västra delar utvecklades som ”järnvägsstäder”, där en tät stadskärna centrerades kring järnvägsknutpunkter, till exempel Oklahoma och Denver.5 Dessa
städers form kontrasterar starkt mot ”bilsstäder” som Dallas, Houston och Phoenix.
För de sista 30 åren av 1900-talet pekar samma författare på uppkomsten av så
kallade ”edge cities”, som kan kallas ytterkantsstäder eller ytterkantscentra. I USA är
dessa genomgående noder i motorvägssystemen. De flesta av dessa nya städer fanns inte
alls före 1960 eller var perifera småstäder. Ytterkantsstäderna främsta lokaliserings
fördel är deras utomordentligt goda motorvägstillgänglighet, ibland kompletterad med
spår och tillhörande terminaler.
För Sveriges del kännetecknas perioden 1950–2000 av två fenomen. Det första är
en allmän urbanisering, som innebär att alla städer tenderar att växa snabbt. Det andra
är att åtskilda städer växer samman och integreras till sammanhållna arbetsmarknads
regioner. 1970-talets kommunsammanslagning var en politisk reaktion på denna
process. Under 1990-talet uppmärksammas förloppet i samband med stadsregioners
ambitioner om förtätning och geografisk förstoring (RTK, 1998), och begreppen funktionell region och lokal arbetsmarknadsregion – LA-region – blir gängse.
Det är under perioden efter 1970 som det på ett markerat sätt blir angeläget att identifiera stadsregioner, som i många analyser utgår från en schematisk bild där den funktionella regionen består av följande komponenter:
•
Regionen har en kärnstad med en (för regionen) central stadskärna.
•
Regionen har en inre ring med cirka 15 minuters resavstånd till kärnan.
•
Regionen har en yttre ring som omfattar kranskommuner (kransstäder och centra)
med cirka 45 minuters restid till stadskärnan.
En sådan schematisk stadsgeografi är som region betraktad ”monocentrisk” eller ”enpolär” i den meningen att det finns en entydigt största stad – kärnstad. Den består emeller
tid av flera städer eller stadslika centra, där många av dessa centra har en stadskärna,
vilket innebär flerkärnighet. I den svenska stadsgeografin finns också tydliga observationer av nya typer av förtätningar längs transportleder, till exempel korridoren mellan
Stockholm och Uppsala och mellan Göteborg och Borås.

Regionförstoring och flerkärnighet
Anas, Arnott och Small (1998) hävdar att städer förstorats genom en utspridningsprocess
som pågått åtminstone två århundraden fram till idag. Med deras terminologi är detta
ett decentraliseringsförlopp, som dels innebär att stadsregionens yta ökar, dels betyder
att den största, centrala staden minskar sin andel av alla boende och alla arbetstillfällen
i regionen. Decentraliseringen eller suburbaniseringen har gradvis gett upphov till en
mer flerkärnig form, med ett antal kärnor (centra) med koncentration av arbetsplatser,
5	Anas, Arnott och Small, Urban Spatial Structure (1998).
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handel och service, vars existens påverkar hela stadsregionens fördelning av aktiviteter
och befolkning.
Många av dessa nya centra har tidigare varit separata städer eller centra som haft en
svag anknytning till en större stad med en huvudkärna. Till denna grupp hör nya kärnor
som har sitt ursprung i äldre småstäder och som införlivats (integrerats) i en förstorad
stadsregion. Ytterligare andra är helt nya kärnor som vuxit fram till följd av att de blivit
knutpunkter och noder i utvidgade transportnätverk. När dessa nya stadsbildningar
ligger i en stadsregions ytterkant kallas de ”edge cities”, d.v.s. ytterkantsstäder. Både
förekomsten och attraktiviteten av sådana förtätningar, som mest slagfärdigt beskrivs i
Garrauxs omtalade bok från början av 1990-talet, ses numera också på andra och delvis
mer kritiska sätt, Lang och LeFurgy (2003).6 Värdet av att betrakta och beskriva regioner
som polycentriska är också omdebatterat, Parr (2004).7
Under de senaste 50 åren har ekonomiska aktiviteter spritts till lägen som inte är förtätade i kärnor. Denna utbredningsprocess är utglesande men ändå inte homogen över
stadsregionens yta. Den präglas av irreguljära förtätningsmönster som ansluter till s.k.
fraktala strukturer, där nya förtätningar framträder när man tillämpar stegvis förfinade
täthetsmått som ökar avbildningens upplösningsgrad.
Anas, Arnott och Small (1998) pekar ut två tekniska förändringar som förklaringar
till den utbredningsprocess som beskrivs ovan. Den grundläggande teknikförändringen
är utbyggnaden av datornät och system för mobil kommunikation tillsammans med ny
transportkapacitet. Denna kommunikationsförändring har ökat möjligheterna att dekomponera ett företags aktiviteter i delprocesser som kan lokaliseras separat från varandra och ändå styras på ett ”integrerat sätt”. Därmed har det blivit möjligt att utlokalisera
aktiviteter i perifera lägen av en stadsregion och att etablera satellitkontor och liknande.
Dekomponeringen kan också ske genom att företagen avvecklar sin vertikala integration genom outsourcing av tidigare integrerade aktiviteter. Samtidigt menar författarna
att samma teknikutveckling stimulerar till ett ökat inslag av direkta personkontakter
– ansikte mot ansikte. Utvecklingens komplexitet kan sammanfattas med att den antar
formen av ett samspel mellan nätverksfördelar och agglomerationsfördelar, där nätverksfördelarna ger utrymme för utspridning och decentralisering, medan agglomerationsfördelarna uppkommer genom koncentration i regionens kärnor och övriga lokala
centra. Det finns således två samtidiga processer som understödjer utvecklingen mot
flerkärnighet:
•
Ny teknik för kommunikation och interaktion gör det möjligt för verksamheter i en
region att lokaliseras i lägen på ett betydande avstånd från stadsregionens kärnstad.
•
Agglomerationskrafter som baseras på personmöten leder till att nya lokaliseringsplatser drar till sig ytterligare verksamheter och boende, vilket gör att utspridningen
inte sker på ett homogent sätt utan stimulerar förtätning i nya centra.
6

Joel Garraux, Edge Cities, Life on the New Frontier (1991), Lang och
LeFurgy, Edgeless cities: Examining the Noncentered Metropolis
(2003).
7	Parr J, The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection, Regional
Studies (2004).

20 Stadsutbredning och regionala stadskärnor

Anas, Arnott och Small målar således upp en bild av utvecklingen, där det fortlöpande
sker en utspridning av aktiviteter och bostäder och där det samtidigt uppkommer stadsregioner med flera ”städer” och nya lokala centra, där varje stad har en förtätad stadskärna och där vissa lokala centra förtätas till funktionella städer. De identifierar följande
tre drivkrafter bakom utvecklingen av flerkärniga stadsregioner:
1. Tidigare separerade städer växer samman, främst som en följd av bättre transport
villkor och ökad pendlingsbenägenhet. När flera städer integreras till en stadsregion
på detta sätt uppstår också flera kärnor i regionen.
2. När transportsystemet runt en stad förnyas och utvidgas uppkommer nya centra
(förtätningar) i systemets knutpunkter och i dessa förtätningar kan stadskärnor
bildas. I denna process kan privata investerare spela en väsentlig roll.
3. Suburbaniseringen i USA som sprider ut boende och verksamheter har under de
senaste 30 åren gett upphov till stadsliknande formationer på relativt stort avstånd
från den historiska staden (kärnstaden). I vissa punkter av denna nya ekonomiska
geografi uppstår ”spontant” förtätningar. Dessa nya perifera centra, ”edge cities”, är
i USA ofta resultatet av privata investerares planering, så kallade ”developers”, och
de nya städerna saknar i en del fall en egen politisk församling, d.v.s. stadsstyrelse
Bontje and Burdack (2005).8
Anas, Arnott och Small pekar på ytterligare en form av förtätning som genereras av
samma utspridningstendenser. Detta fenomen uppstår när en ny transportlänk byggs,
främst motorvägar. När en sådan länk får gynnsamma tidsavstånd till flera andra centra i
en region stimuleras förtätning längs hela länken.

8

Bontje M och Burdack J, Edge Cities, European Style: Examples from
Paris and the Randstad (2005).
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Beskrivning av urbana strukturer

Urbana strukturer kan beskrivas och analyseras på generiskt olika sätt. Det vanliga – det
klassiska – representeras av kartan som anger företeelser som ytor, linjer och punkter.
Urbana strukturer representeras i detta fall främst av tätortsmarkens – bebyggelsens
– utbredning, mönster och gränser. Andra tar fasta på tätheter och täthetsfördelningar –
d.v.s. olika företeelsers, aktiviteters, intensitet eller koncentrationsgrad – t.ex. invånare
eller arbetsplatser per hektar.
Ekonomisk geografi och urban ekonomi koncentreras kring det senare, medan mer
geografiskt och fysiskt orienterade beskrivningar och analyser av urbana strukturer
framför allt har markanvändningens utbredning och mönster för ögonen. Det senare
möter man särskilt i EU:s ESPON-projekt som står för European Spatial Planning Observation Network. Där beskrivs och analyseras samtliga stadsregioner inom EU bl.a. efter
en schematisk kategorisering i fyra typer enligt nedanstående figur.9 Den gråa ytan utgör
i detta fall stadsregionens influensområde inom dess yttersta isokron, t.ex. 45 minuter,
medan de mörkare fälten anger bebyggelsens fördelning.
I denna kategorisering, som inte beaktar täthetsgrader, finns det en uppenbar risk
att man underskattar graden av moncentricitet – d.v.s. att en stor del av regionens
aktiviteter är koncentrerade till en största kärna. Regioner som i detta fall anges som
utspridda – sprawl – eller polycentriska präglas som regel av en klar koncentration till
en största kärna. I det nämnda ESPON-projektet där stadsregioner klassificeras i fyra
grupper med avseende på tätortsmarkens mönster anges bl.a. London och Bryssel som
utspridda medan Amsterdam, Helsingfors och Stockholm anges som polycentriska och
Köpenhamn, Berlin, Oslo, Malmö och Göteborg klassas som monocentriska. Beaktar
man täthetsfördelningar – särskilt tätheten av arbetsplatser – är det frågan om inte såväl
London och Bryssel som Amsterdam, Stockholm och Helsingfors också är monocentriska.
Problemet med att beskriva urbana strukturer med täthetsfördelningar ligger i svårig
heten att utan mycket sammansatta analytiska funktioner fånga brutna eller diskontinuerliga strukturer. Med geoinformationssystem där tätheter kan klassificeras kan dessa
problem delvis överbryggas. Problemet är att sådana representationer inte blir direkt
beräkningsbara i analytisk form och härmed också svåra att enkelt beskriva och karak
tärisera.

9

C Schürmann, Morphological Analysis of Urban Areas Based on 45 –
minute Isochrones, ESPON 1.1 The Role and Potentials of Urban Areas
as Nodes in a Polycentric Development, RRG, (2004).
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Figur 1. Klassificering av urbana strukturer i EU:s ESPON-projekt
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Anas, Arnott och Small (1998) föreslår att en stads och en stadsregions struktur kan
beskrivas på två nivåer. Den första är stadsregionens nivå (city-wide) och den andra är en
lokal nivå, för vilken många centra eller förtätningar kan observeras.
På stadsregionens nivå kan boende och verksamheter vara centraliserade eller
decentraliserade. Centralisering av aktiviteter innebär att en stor andel finns i regionens
största kärna (CBD), medan decentralisering innebär att en stor andel av aktiviteterna
finns i områden utanför den centrala kärnan för den urbana regionen.
Den vanligaste ansatsen för att mäta graden av centralisering är att estimera täthetsfunktioner, där aktiviteten per ytenhet, D, beskrivs som en funktion vars värde faller med
avståndet, d, från den centrala kärnan i en stadsregion. En sådan fallande täthetskurva
illustreras i figur 2. I den monocentriska grundmodellen uppenbarar – härleds – sig
denna täthetsfördelning främst som en negativ exponentialfördelning.
Estimerade kurvor för stadsregioners täthet har använts för undersöka gemensamma
drag hos stadsregioner, men också för att visa hur olika regioner skiljer sig från den
typiska täthetskurvan. Speciellt har empiriska forskare ägnat sig åt att studera täthets-
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kurvor över tiden för att utröna om de gradvis blir flackare. Påståendet om ökad utbredning, regionförstoring och decentralisering kan testas som en hypotes att kurvan mellan
två tidpunkter blir flackare.
Sådana systematiska täthetsanalyser har dokumenterats i vetenskapliga källor under
minst ett halvsekel. Den kanske mest omnämnda studien av storstäders täthetsfördelningar är C Clark, ”Urban Population Densities” (1951).10 Där visar Clark hur täthetsfördelningar skattade som negativa exponentialfördelningar flackats ut för ett tjugotal storstäder i Europa och Nordamerika från senare delen av 1800-talet till slutet av 1940-talet.
I sin inledning nämner också Clark två föregångare, dels Taylor (1949) och dels en fransk
studie som faktiskt kom redan i slutet av 1800-talet P Meuriot ”Des Agglomérations
Urbaines dans l’Europé Contemporaine”.11 I senare avsnitt om stadsutbredning i världsstäder sammanfattas några av 2000-talets motsvarande analyser och vilka slutsatser
som kan dras av sådana studier.
Figur 2. Aktivitetstäthet som faller med avståndet från den centrala kärnan

D (d)

d = avstånd

För de flesta stadsregioner är mönstret i figuren ovan giltigt bara som en grov approximation. Om stadsregionen delas in i områden eller zoner, blir kurvan i figuren väsentligt mer
oregelbunden. Vad man finner då är ett mönster där aktiviteter är koncentrerade i många
olika lokala centra. Det betyder att även om den fallande kurvan i figur 2 fångar hur den
genomsnittliga tätheten minskar med avståndet från CBD, ger värden baserade på en
finare zonindelning upphov till ett ”fraktalt mönster” av många centra. Varje enskilt cen10 C Clark, ”Urban Population Densities”, Journal of Royal Stat Society,
(1951).
11	Taylor G, Urban Geography: A Study of Site, Evolution, Pattern and
Classification in Villages, Towns and Cities (1949); P Meuriot ”Des
Agglomérations Urbaines dans l’Europé Contemporaine”, Paris
(1898).
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trum har en större täthet av aktiviteter per yta än vad genomsnittskurvan anger. I figuren
nedan illustreras en struktur med många centra.
Ett mönster av det slag som återges i figuren nedan finns dokumenterat för
Stockholmsregionen i RTK (2003), där aktivitetstätheten mäts som antalet arbetsplatser
per lokalt centrum.12 Med detta mått framträder för regionens norra del markerade
förtätningar i centrala Solna, Traneberg, Kista, centrala Jakobsberg, Arlanda stad och
Norrtälje. För regionens södra del finns lokala förtätningar, i bl.a. Gröndal, centrala
Nacka, Handen och centrala Södertälje. I det senaste decenniets urbanekonomiska forskning finns det ett flertal exempel på olika metoder för att identifiera lokala förtätningar.
Huvuddelen av dessa handlar om koncentrationer av arbetsplatser och behandlas därför
i ett senare avsnitt som just ägnas åt kärnor som centra för arbete – employment centres.
Figur 3. Aktivitetstäthet i zoner på olika avståndet från den centrala kärnan

D (d)

d = avstånd

Det mönster som illustreras i figuren har sedan 1990-talet fångat intresset för både
empirisk och teoretisk forskning. Ju fler ”hack” som kurvan har, desto större är graden
av klustring i den urbana strukturen. Empiriskt har man särskilt intresserat sig för hur
antalet hack i kurvan påverkas av hur fin zonindelningen görs. Praktiskt genomförs
analysen genom att stadsområdet delas in zoner enligt ett rutnät, och ett mått på zonens
täthet ansätts i varje rutas mittpunkt. Antagandet om en fraktal struktur innebär att antalet observerbara centra växer när rutnätet görs finare, d.v.s. när zonerna görs ytmässigt
mindre.
Fraktaler är geometriska mönster som replikeras när mätskalan successivt görs finare.
Fraktalerna har samma form på en grov skala som på en finare. Genom att göra rutorna
i en karta över ett stadsområde allt mindre kan man beräkna stadsregionens fraktala
dimension. För en viss storlek på rutorna går det att räkna antalet rutor med stadsbebyg-

12	Regionplane- och trafikkontoret, Flera kärnor, Rapport 1 (2003).
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gelse. När rutornas storlek minskar kommer andelen rutor med stadstäthet att minska,
samtidigt som andelen zoner utan stadsbebyggelse ökar. För att beskriva detta matema
tiskt behövs följande beteckningar. För en viss rutstorlek antas antalet zoner med stadsbebyggelse i en given stadsregion vara lika med U, och regionens totala antal zoner lika
med N. Med dessa beteckningar kan den fraktala dimensionen, F, beräknas som
F = 2E, där
E=

dU N
dN U

Värdet F är således två gånger elasticiteten av antalet urbaniserade zoner med avseende
på totala antalet zoner i stadsregionen (Anas, Arnott och Small, 1998).
Föreställningen om en fraktal struktur av förtätningar i lokala centra innebär att det
finns en hierarki av centra, med olika storlek och med olika grad av diversifiering eller
bredd i sammansättningen av verksamheter i varje centrum. Modellen med fraktala
förtätningar har speciellt följande implikationer:
• Stadsregionen kännetecknas allmänt av sin exploateringsgrad (täthet) och
utbredning. Regionen karakteriseras vidare av sina verksamheters mångfald.
• Varje lokalt centrum beskrivs av sitt avstånd från den centrala kärnan, samt av
centrumets täthet och geografisk utbredning. Varje lokalt centrum kan vidare karakteriseras av sin diversifiering eller mångfald av aktiviteter.
• Med en given upplösning av staden i zoner kan stadsregionen återges av en tredimensionell profil av lokala förtätningar.
• Stadsregionen är genuint flerkärnig men präglas vanligen av en största central kärna.
Med denna bakgrund beskrivs i följande avsnitt monocentriska modellers grundstruktur
och därefter redovisas ett antal empiriska studier av stadsutbredning grundade på mer
eller mindre starka monocentriska villkor. I samtliga dessa studier betraktas aktuella
stadsregioner med ett utpräglat makroperspektiv.
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Monocentriska stadsmodeller

Grundmodellen för en monocentrisk stad beskriver en struktur med en kärna, med ett
centralt affärs- eller företagsdistrikt (CBD), omgivet av ringar av bostäder, där kostnaden
för marken faller med avståndet från CBD, medan kostnaderna för arbetspendling till
CBD växer med avståndet dit. I grundmodellen är alla hushåll kopior av varandra och alla
företag är av samma slag, d.v.s. alla företag är genomsnittsföretag.
Hushållens vilja att betala för bostadens läge, s.k. lägesränta, är i grundmodellen en avvägning mellan pendlingskostnaderna och bostadskostnaderna, där de senare endast varierar
med avseende på läge. I modellens allra enklaste form är företagens lokalisering till CBD
förutbestämd. Men modellen kan vidgas på olika sätt så att företagen väljer sin lokalisering
genom att avväga produktivitetsfördelarna av ett centralt läge mot en högre kostnad i ett sådant läge. I vissa modeller tillskrivs den högre produktiviteten i centrala lägen de kontakt- och
kommunikationsfördelar som finns där, Fujita and Thisse (2002).13 Med ovanstående villkor
kan en s.k. bjudpriskurva (bjudhyreskurva) härledas för dels hushållen, dels företagen. I den
monocentriska grundmodellen erhålls en struktur som återges i figur 4. Figuren bygger på antagandet att företagens bjudhyreskurva är brantare än hushållens, därmed kommer företagen
att i jämvikt finnas i CBD-området. För detta område är företagen villiga att betala en högre
lägesränta än hushållen. Utanför CBD-området är situationen den omvända.
Figur 4. Urban struktur där hushåll och företag har var sin bjudhyreskurva
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Om fördelarna av olika lokaliseringar är något mer komplexa kan den monocentriska grundmodellen ge en mängd andra jämviktslösningar. I figur 5 är företagens fördelar sådana att
en del väljer ett bästa läge i CBD, medan andra som är mindre beroende av hela regionens
marknader eller inte kan effektivisera sin ytanvändning, väljer en perifer lokalisering.
13 Fujita M och Thisse J-F, Economics of Agglomeration: Cities, Industrial
Location and Regional Growth (2002).
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För att generera ytterligare struktur i mönstret för markanvändning kan modellen
vidgas genom att man inför flera typer av hushåll, med olika inkomstnivå och med olika
preferenser. Glaeser och Kahn (2004) hävdar t.ex. något provocerande att kärnan i
amerikanska storstäder i huvudsak befolkas av två grupper av hushåll; de som inte har
råd med två eller flera bilar och de som inte av någon anledning vill ha två eller flera
bilar.14 En sådan vidgning kan generera lösningar där hushåll med höga inkomster finns
både i centrala och perifera lägen. En likartad introduktion av heterogena företag är också
möjlig och leder till von Thünens klassiska modell av markanvändning i en stad.15
Figur 5. Urban struktur där företag lokaliseras både centralt och perifert

Företagens
bjudhyreskurva

Hushållens
bjudhyreskurva

CBD

Bostadsområden

Företagsområde

Genom att precisera bjudhyreskurvor för olika aktörer kan man bestämma en kurva för
lägesräntan i hela det urbana området under jämvikt. I detta fall innebär jämvikt att i
varje läge finns det en aktör med en bjudhyra som ingen annan aktör är villig att bjuda
över. Under 1970- och 1980-talet ägnades en hel del empirisk forskning åt att studera
profilen för lägesräntan i olika stadsregioner och över tiden. Föreställningen om en
utspridnings- och decentraliseringsprocess knöts då till ambitionen att visa hur kurvan
för lägesräntan blev allt flackare över tiden. Denna förändring knöts till observationen att
transportkostnader sänktes gradvis, Wheaton (1974).16

14 Glaeser och Kahn, Sprawl and Urban Growth, Handbooks of Regional
and Urban Economics, vol. 4, (2004).
15 Johann Heinrich von Thünen, Der isolierte staat in beziehung auf
landwirtschaft und nationalökonomie, (1826)..
16 Wheaton W C, A comparative static analysis of urban spatial struc
ture, Journal of Economic Theory 9 (1974).
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Linjära och icke-linjära interaktionskostnader
Hur kan modellen av ett monocentrisk stadsområdet tolkas? I följande avsnitt betonar vi
att kärnan har en huvudroll. Vidare tydliggörs att modellen ändrar karaktär om ickelinjära interaktionskostnader införs.
Kärnan erbjuder skalfördelar och mångfald och är en bärare av gemensamma värden
som skapas av hushåll och företag i hela den omliggande regionen. Den har funktionen
att tillhandahålla lokala kontakter, möten, handel och transaktioner. Nutida stads
regioner har oftast en största stad med en tät inre kärna med en dominerande ställning i
hela regionen. Kärnan har sin styrka i att vara den gemensamma centralpunkten för alla
hushåll i hela regionen. För företagen skapas därmed tillgänglighet till arbetskraft i hela
regionen.
Huvudbudskapet från alla urbana modeller är att stadskärnan hyser de aktiviteter
som har störst fördelar av kontaktintensitet. Logiken är emellertid något mer sammansatt och utgår från att alla olika aktörer har ett hyresbud för varje läge i staden. En aktörs
bjudhyra återspeglar hur stor nytta ett hushåll respektive ett företag får i varje givet läge.
För det enskilda företaget ger en viss lokalisering i jämvikt upphov till en produktivitetsnivå som bestämmer hur hög hyra företaget kan betala. I jämvikt gäller således att varje
aktör finns i ett läge, för vilket ingen annan aktör är beredd att betala ett högre pris.
Om produktiviteten för ett företag beror på möjligheten till kontakter med andra företag och möjligheten att attrahera arbetskraft, kan man förstå att markens värde påverkas
av hur alla andra företag och hushåll har valt att lokalisera sig. Utsagan om ett effektivt
lokaliseringsmönster är därför giltig endast i jämvikt. När ekonomin förändras innebär
trögheter i anpassningen av lokaliseringsmönstret att villkoren för jämvikt i bästa fall är
uppfyllda på ett approximativt sätt.
Stadskärnan är på ett utpräglat sätt lokaliseringsort för företag, arbetsplatser, dit
hushållsmedlemmar reser korta eller längre sträckor för att arbeta. Stadskärnans
arbetsplatser finns främst i kontaktintensiva företag och andra sådana organisationer.
Stadskärnans företag är i stor utsträckning inriktade på försäljning och leveranser till
lokala kunder, d.v.s. kunder i den stadsregion som stadskärnan är en del av. Dessa företag omfattar
• företag som bjuder ut mer eller mindre kvalificerade tjänster till andra företag
• företag som bjuder ut hushållstjänster inklusive kultur, evenemang och nöjen.
• offentlig verksamhet som ger service till regionens hushåll och företag.
Det innebär enkelt uttryckt att stadskärnan är en plats för inköp (köpcentrum). Men det
innebär också att stadskärnan är en plats för interaktion mellan företag och interaktion
mellan individer, d.v.s. en mötesplats.
Kostnader för kontakter och interaktion kan förenklat beskrivas som en funktion
av avstånd mellan två aktörer som ska interagera eller som behöver kontakt. För vissa
typer av kontakter är interaktionskostnaden låg och ökar måttligt när avståndet mellan
aktörerna ökar, medan kontaktkostnaden växer snabbt med avståndet för andra kontakt
typer. I det senare fallet handlar det om distanskänsliga kontakter som till exempel
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föreligger när en köpare och säljare behöver intensiv interaktion vid sina transaktioner.
I de följande teoretiska analyserna kommer vi att skilja mellan linjära och exponentiella
kontaktkostnader, så som de beskrivs i nedanstående tabell och illustreras i figur 6.
Tabell 4. Linjära och exponentiella avståndskostnader för interaktion

Linjär interaktionskostnad

c(r, s) = a + btrs

Exponentiell kontaktkostnad

c(r, s) = exp{a + ßtrs }

c står för kostnader och a och a är tidsoberoende konstanter; b och ß är parametrar som
anger tidskänsligheten; och trs anger tidsavståndet mellan två lägen r och s.
Figur 6 visar en approximativt exponentiell kostnadskurva, där a har ett förhållandevis
högt värde och en linjär kurva där värdet på a är jämförelsevis lågt. Det betyder att de två
kurvorna skär varandra två gånger, något som kan ha stor betydelse för lokalisering av
två typer av aktörer, där den ena typen samspelar under linjära kostnadsvillkor och där
den andra typen av aktörer samspelar under exponentiella kostnadsvillkor.
I figuren har aktörer med linjära interaktionskostnader en kostnadsfördel både i
centrala och perifera lägen. Med villkor av detta slag ökar uppsättningen alternativa
lösningar, jämfört med vad som gäller för den förenklade monocentriska grundmodellen.
Figur 6. Illustration av en linjär och en (approximativt) exponentiell kostnadskurva för
kontakter
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Befolkningens rumsliga fördelning i världsstäder
Åren närmast efter senaste sekelskiftet genomfördes, med stöd från Världsbanken, en
omfattande studie av befolkningens rumsliga fördelning – urbana former – i närmare
50 storstäder i världen. Rapporten har rubriken ”The Spatial Distribution of Population
in 48 World Cities: Implications for Economies in Transition” och som framgår av dess
underrubrik är syftet inte bara akademiskt.17 Den innefattar också utvärdering och
ganska tydliga anvisningar om urban planeringsregim för s.k. övergångsekonomiers
storstäder typ Moskva, Kapstaden och Brasilia som dominerats av olika centraldirigerade
regimer med tillhörande planeringsprinciper.
Studiens största värde ligger dock i dels dess argumentation för den urbanekonomiska
standardmodellens normativa relevans, dels i dess empiriska analys. Den senare bygger
på att de aktuella storstädernas urbana form kartlagts genom att konsekvent mäta
befolkningstätheten i koncentriska enkilometersringar från centrum. Hur de aktuella
stadsregionernas omland avgränsats beskrivs inte.
Hur urvalet av storstäder skett är dock oklart, vilket är en av studiens uppenbara
svagheter. Den omfattar 48 storstäder, varav tolv är europeiska – bl.a. Berlin, Barcelona,
Marseille, Prag, London, Paris, Riga, Krakow och Stockholm. Åtta är nordamerikanska,
fem ligger i Kina, sju i Indien och Sydostasien. Från det forna Sovjet ingår fyra och vidare
innefattas tre i vardera Mellanöstern, Afrika och Sydamerika.
Studien utgår från att den urbana standardmodellen implicerar en ideal struktur –
ideal ur välfärds- eller effektivitetssynpunkt. Detta betyder inte bara att befolkningstätheten i en urban region faller i avtagande takt då man rör sig mot regionens perifera delar
– d.v.s. att tätheten i regionens inre delar avtar snabbare än i dess yttre delar. Modellens
styrka ligger i, som författarna betonar, att den i det närmaste är axiomatisk – d.v.s. att
dess förutsättningar i princip är ovedersägliga – aprioriska. Under mycket allmänna
förutsättningar om hushållens konsumtionsbeteenden och företagens produktionsvillkor
följer att befolkningstätheten har formen av en s.k. negativ exponentialfördelning.
Modellens främsta begränsning ligger i att regionens arbetsplatser a priori förutsätts
vara koncentrerade till regionens innersta del. Modellen bygger således på att den urbana grundstrukturen är monocentrisk. Detta kan uppfattas som en extrem begränsning
men som författarna betonar är denna förutsättning inte särskilt allvarlig. Som visats i
en mängd olika urbanekonomiska ansatser kan man frigöra sig från förutsättningen om
strikt monocentricitet och ändå påvisa att satsen om avtagande urban befolkningstäthet
gäller. Så är t.ex. fallet vid förekomst av s.k. gröna kilar eller bälten och många andra
fysiska begränsningar. Modellen är också giltig då man inför olika förutsättningar om
trängsel och andra externaliteter. Den gäller också i regioner som har flera kärnor, då två,
tre eller flera av dessa som regel är mindre och inte jämbördiga med regioncentrum. Härmed blir enligt författarna statistisk analys av exponentialfördelningen ett signifikanstest
på ideal urban struktur under ”mjuka” förutsättningar om monocentricitet.
17 A Bertaud och S Malpessi, The Spatial Distribution of Population in
48 World Cities: Implications for Economies in Transition, The Center
for Urban Land Economics Research, USA (2003).
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Författarna betonar att avvikelser från den ideala formen är förenad med ineffektivitet
eller välfärdsförluster: lokala arbetsmarknader och andra urbana marknader fragmenteras i större eller mindre enklaver, transaktionskostnaderna stiger och avstånden mellan
”folk och platser” växer, infrastrukturen blir onödigt stor med växande kapital- och driftkostnader som följd och ytterst eftersätts regionens produktivitet.
Standardmodellen innebär – postulerar – vidare att befolkningstäthetens lutning
i absoluta termer faller – d.v.s. att tätheten blir alltmer flack – då (a) inkomstnivån
växer, (b) regionens befolkning växer och (c) transportkostnaderna faller. (Då som
under senare tid transportkostnaderna växer innebär således modellen att den optimala
formen får starkare kurvatur.)
Vad är då slutsatserna av den redovisade empiriska analysen? I huvudsak två. För
det första visar det sig att den negativa exponentialfördelningen är statistiskt signifikant
för en förvånansvärt stor mängd vitt skilda storstäder. Den gäller bl a för Barcelona,
Budapest, Bombay, Shanghai, Guangzhou, Jakarta, Sofia, Stockholm, Tunis – totalt
närmare 40 världsstäder av 48.
Det finns samtidigt ett antal betydande avvikare, i några fall till och med de som
präglas av en perverterad täthetsfördelning. De senare utgörs främst av Moskva, Seoul,
Kapstaden och Brasilia – städer som präglats av monolitiska planeringsregimer eller
apartheid. I följande tabell har samtliga ingående städer rangordnats efter täthetsfördelningens lutningskoefficient. Som framgår finns Stockholm något över mittfältet och
liknar mest Berlin om man samtidigt beaktar regionens genomsnittliga befolkningstäthet
som i detta fall utgörs av invånare per hektar bebyggd mark.
Den andra slutsatsen är att standardmodellens tre postulat om att utspridningen
växer – täthetsfördelningen flackas ut – då befolkningen växer, inkomsterna växer och
transportkostnaderna faller är giltig. Men i detta fall bör man nog betona att den statistiska analysen inte är helt övertygande bl.a. beroende på hur inkomster och transportkostnader mätts.
Utöver dessa slutsatser ges ett antal rekommendationer om policy. Huvuddelen av
dessa koncentreras kring betydelsen av välfungerande urbana fastighetsmarknader för
att uppnå eller upprätthålla en effektiv markanvändning. Författarna hävdar med emfas
att uppföljning och utvärdering av hur storstäders täthetsfördelningar förändras är ett
betydelsefullt instrument för att avgöra hur väl fysiska planeringsprinciper och fastighetsmarknader fungerar.
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Tabell 5. Världsstäder rangordnade efter täthetsfördelningens lutning

Stad

Täthet

Gradient

Moscow

182

0,047

Brasilia

55

0,037

322

0,018

32

0,010

389

–0,012

San Francisco Bay

16

–0,015

Curitiba

54

–0,018

Portland

14

–0,020

London

62

–0,024

Chicago

16

–0,024

Los Angeles

22

–0,026

Seoul + New Towns

282

–0,028

Rio de Janeiro

101

–0,031

Mexico City

96

–0,034

Houston

11

–0,035

102

–0,036

6

–0,036

Buenos Aires

66

–0,038

Stockholm

36

–0,039

Johannesburg

53

–0,043

Berlin

36

–0,043

New York CMSA

40

–0,046

Washington, DC

21

–0,051

Bangkok

58

–0,052

San Fransisco

19

–0,053

New York City

80

–0,073

St Petersburg

121

–0,084

Yerivan

168

–0,094

Seoul
Capetown
Bombay

Tunis
Atlanta
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Stad
Paris

Täthet

Gradient

88

–0,097

Barcelona

171

–0,100

Budapest

63

–0,105

Hong Kong

367

–0,113

Jakarta

127

–0,113

Prague

71

–0,113

Hyderabad

223

–0,114

Ahmadabad

134

–0,119

Bangalore

207

–0,130

94

–0,140

228

–0,153

64

–0,154

Abidjan

143

–0,169

Warsaw

70

–0,170

Beijing

145

–0,174

Cracow

65

–0,174

Ljubljana

46

–0,194

Singapore

107

–0,195

Shanghai

286

–0,247

Marseille

53

–0,352

Toulouse

36

–0,377

365

–0,489

Sofia
Tianjin
Riga

Guangzhou
Källa: Bertaud och Malpessi (2003).
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Tabell 6. Världsstäder rangordnade efter genomsnittlig befolkningstäthet. Invånare per
hektar bebyggd mark

Stad

Täthet

Gradient

Bombay

389

–0,012

Hong Kong

367

–0,113

Guangzhou

365

–0,489

Seoul

322

0,018

Shanghai

286

–0,247

Seoul + New Towns

282

–0,028

Tianjin

228

–0,153

Hyderabad

223

–0,114

Bangalore

207

–0,130

Moscow

182

0,047

Barcelona

171

–0,100

Yerivan

168

–0,094

Beijing

145

–0,174

Abidjan

143

–0,169

Ahmadabad

134

–0,119

Jakarta

127

–0,113

St Petersburg

121

–0,084

Singapore

107

–0,195

Tunis

102

–0,036

Rio de Janeiro

101

–0,031

Mexico City

96

–0,034

Sofia

94

–0,140

Paris

88

–0,097

New York City

80

–0,073

Prague

71

–0,113

Warsaw

70

–0,170

Buenos Aires

66

–0,038
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Stad

Täthet

Gradient

Cracow

65

–0,174

Riga

64

–0,154

Budapest

63

–0,105

London

62

–0,024

Bangkok

58

–0,052

Brasilia

55

0,037

Curitiba

54

–0,018

Marseille

53

–0,352

Johannesburg

53

–0,043

Ljubljana

46

–0,194

New York CMSA

40

–0,046

Toulouse

36

–0,377

Stockholm

36

–0,039

Berlin

36

–0,043

Capetown

32

0,010

Los Angeles

22

–0,026

Washington, DC

21

–0,051

San Fransisco

19

–0,053

Chicago

16

–0,024

San Francisco Bay

16

–0,015

Portland

14

–0,020

Houston

11

–0,035

Atlanta

6

–0,036

Källa: Bertaud och Malpessi (2003).
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Ytterligare stöd för storstäders utspridning
Empirisk forskning om städers utspridning – växande markanvändning – har under de senaste decennierna framför allt grundats på nordamerikanska förhållanden och data. Ett av de
senaste exemplen på detta är en artikel från 2005 av DT McGrath vid Institutet för miljövetenskap och politik vid University of Illinois, ”More Evidence of the Spatial Scale of Cities”.18
Författarens utgångspunkt är en delvis omtalad studie från början av 1980-talet, som
bland flera andra, behandlat frågan om urban utspridning grundad på elementär urban
ekonomisk teori om monocentriska stadsregioner. Båda studierna – och flera liknande
– hämtar sin främsta inspiration och ansats från Wheaton (1974), som i en numera
närmast klassisk artikel påvisade att det finns fyra grundläggande förklaringsfaktorer till
växande urban markanvändning.
Wheatons arbete, som baseras på att han sammanförde Alonsos (1964), Mills (1967)
och Muths (1969) grundelement i urbanteori, innebär att långsiktiga variationer –
förändringar – av markanvändningen i en välfungerande monocentrisk ekonomi kan
hänföras till fyra faktorer: Befolknings- och inkomsttillväxt, inomurbana reskostnader
och ”råmarkspriset”.19 Det senare är alternativvärdet till urban markanvändning och
betraktas som regel liktydigt med värdet av jordbruksmark i stadsbygdens periferi.
Den teoretiska modellen innebär att utspridningen växer med växande befolkning och
inkomster – var för sig. Växande reskostnader motverkar däremot utspridning. Samma
gäller avseende råmarkspriset. Wheatons arbete och tillhörande efterföljare tillhör en
epok som präglats av såväl långsiktigt fallande kostnader för bilanvändning – drivmedel
– som långsiktigt fallande priser på jordbruksmark. Båda dessa faktorers utveckling
kan således, jämte både växande urban befolkning och inkomster, förväntas förklara en
mycket stor del av moderna storstäders utspridning. Så är också fallet i flera, framför allt
nordamerikanska, studier. De lämnar samtidigt en betydande del av den snabbt växande
urbana utspridningen oförklarad, vilket också är startpunkten för den aktuella artikeln
av McGrath om ”Ytterligare bevis på…”.
Författaren för fram tre förklaringar till tidigare modellstudiers bristande förmåga att
tillräckligt väl fånga upp växande urban markanvändning. De två första beror på brist
fälliga data och svårigheter att mäta olika faktorer på ett konsekvent och rättvisande sätt.
Det senare gäller framför allt inomurbana reskostnader.
Den tredje förklaringen är mer principiell och handlar om verklighetens avvikelser
från den teoretiska modellens ideala värld. Det finns, enligt författaren, fyra olika källor
till sådana avvikelser. Den första ligger i förutsättningen om att markanvändningen
följer monocentriska principer. Denna förutsättning är möjligen inte fullt giltig, eftersom flertalet moderna stadsregioner präglas av mer eller mindre snabb tillväxt av yttre
kärnor. Tillkomst av sådana kan påskynda utspridningen mer än vad som följer av mono

18 DT McGrath, More Evidence of the Spatial Scale of Cities, (2005).
19	Alonso W, Location and Land Use, Harvard University Press (1964),
Mills An aggregative model of resource allocation in a metropolitan
area, American Economic Review, 57 (1967) och Muth, Cities and
housing, Chicago, University of Chicago Press (1969)
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centriska villkor. De andra tre principiella avvikelserna handlar om olika former av dåligt
fungerande marknader; t.ex. att trängselkostnader i trafiksystemen inte internaliserats
och att fastighetsmarknaderna för råmark kan fungera dåligt.
För att ta hand om dessa effekter inför McGrath helt enkelt en trendbetingad restfaktor. För empirisk analys skapar han data för drygt 30 av USA:s största stadsregioner.
Data omfattar en 40-årsperiod från 1950 till 1990. Under denna period växte den urbana
markanvändningen bland de aktuella storstäderna med i genomsnitt drygt tre procent
per år. Snabbast var ökningen under 50-talet – sex procent per år.
Därpå redovisas olika skattningsresultat. De slutliga resultaten visar att samtliga faktorer i den urbana grundmodellen – d.v.s. befolknings- och inkomsttillväxt, råmarkspris,
och reskostnader – är signifikanta. Dessa faktorer förklarar tillsammans nära 90 procent
av variationen i urban markanvändning. Restfaktorn är samtidigt betydande.
Utvärderar man de olika faktorernas partiella inflytande med hjälp av elasticiteter kring
datas medelvärden visar det sig att befolkningsfaktorn är viktigast. Dess elasticitet är 0,76 –
d.v.s. en procents ökning av den urbana befolkningen ökar markanvändningen med nära 0,8
procent. Inkomstelasticiteten är samtidigt endast 0,33. Lägst är dock elasticiteten för urbana
reskostnader -0,28 och för priset för råmark -0,10. Växande befolkning blir således den klart
mest avgörande enskilda förklaringen till nordamerikanska storstäders utspridning.
Bland slutsatserna ska man dock betona att av den totala tillväxten i urban mark
användning står restfaktorn för drygt två procents årlig tillväxt. Hur stor del av denna
tillväxt som å ena sidan kan tillskrivas snabb suburbanisering av arbetsplatser och å
andra sidan dåligt fungerande marknader är oklart. I diskussion av det senare ger författaren en uppgift som innebär att resor inom USA:s storstäder kan vara underprissatta
med nära 50 procent. Vidare förs flera skäl fram för att råmark i storstädernas periferi
också kan vara allvarligt underprissatt.
Författarens huvudslutsats är att politik mot urban utspridning måste förlita sig på
ekonomiska faktorer. Problemet är att förklara den ökade markanvändning som inte kan
hänföras till monocentriska egenskaper. Är det frågan om institutionella faktorer som
leder till dåligt fungerande marknader? Eller beror det på utvecklingen av yttre kärnor
eller annan suburbanisering? Eller på båda?

Utspridning i global skala
En av de kanske mest intressanta empiriska studierna om storstäders tillväxt, utspridning och planering redovisades vid 2008 års forskarkonferens i Linköping under temat:
Metropolitan Regions: Preconditions and Strategies for Growth and Development in
the Global Economy. Den aktuella studien har genomförts av S Sheppard vid Williams
Collage, USA som också presenterade studien. Dess rubrik är: ”Do Planning Policies
Limit the Expansion of Cities?”20

20 S Sheppard, Do Planning Policies Limit the Expansion of Cities?
(2008). Se också S Angel, S Sheppard och D Civco, The Dynamics of
Global Urban Expansion, Transport and Urban Development Dep,
World Bank (2005).
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Huvudfrågan handlar om globala storstäders fysiska utspridning eller närmare bestämt
om tillväxten i urban markanvändning och hur olika urbanekonomiska villkor jämte
fysisk planering påverkar storstäders växande markanvändning. Den kritiska frågan är
om fysisk planering kan bromsa utspridning.
Studiens särskilda värde ligger i dess ambition att verkligen mäta, utvärdera och söka
globalt relevanta svar. Den bygger på ett slumpmässigt urval av cirka 150 storstäder i
världen fördelade mellan Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.
Urvalet av storstäder har en genomsnittlig folkmängd på 3,4 miljoner invånare – d.v.s.
ungefär som Mälardalen. Den minsta storleken är dock 100 000. I Europa ingår 16 storstäder – däribland Paris, London, Milano, Madrid, Wien, Budapest, Palermo och Leipzig.
Uppbyggnaden av relevanta data är särskilt imponerande. Dels har Sheppard utvärderat och skapat data om de aktuella storstädernas förändrade markanvändning under
en tioårsperiod genom bildtolkning av uppgifter från två Landsat-satelliter, som ger en
upplösning på 28,5 m. I tolkningen särskiljs bebyggd och obebyggd mark samt vatten.
Till dessa data har fogats urbanekonomiska uppgifter om befolkning, inkomster, markvärden o.s.v. Vidare har man genom särskilda insatser skapat uppgifter som beskriver de
aktuella storstädernas fysiska planering. Det gäller planeringskapacitet, tid för godkännande av omvandling från jordbruks- till tätortsmark och förekomst av olika begränsningar i användning av mark för urban tillväxt.
Därpå skattas och testas en rad olika modeller som kan förklara utvecklingen av storstädernas markanvändning för urbana ändamål. Grundhypotesen är att ökad användning av tätortsmark – utspridning – beror på befolknings- och inkomsttillväxt samtidigt
som kostnaderna för resor påverkar hushållens och företagens lokalisering. Reskostnadernas variation mäts via lokala drivmedelspriser – d.v.s. i botten ligger hypotesen att
ökad bilanvändning och lägre drivmedelspriser driver på utspridning.
Enligt konventionella modeller för urban markanvändning, jämför föregående
avsnitt, utgår man vidare från att kostnaderna för alternativ markanvändning i storstädernas periferi påverkar utspridningens omfattning – i praktiken att högre priser för
jordbruksmark motverkar utspridning och vice versa. Slutligen förutsätts att egenskaper
i den fysiska planeringen på olika sätt återverkar på den samlade markanvändningen
för urbana ändamål. Grundhypotesen är att kapacitet för planering, dess effektivitet och
efterlevnad av fysiska restriktioner begränsar utspridning.
Vad är då huvudresultaten och slutsatserna? De empiriska analyserna ger starkt stöd
för att både befolknings- och inkomsttillväxt driver på storstädernas utspridning. Sam
tidigt visar analyserna att allt högre värden för jordbruksmark och högre drivmedels
priser – var för sig – motverkar utspridning.
Slutligen visar det sig att fysisk planering också kan motverka systematisk utspridning
genom att fördröja godkännandet av planer för omvandling av jordbruks- till tätortsmark. Förklaringen till det senare är antagligen att även om tätortsplaner slutligen antas,
leder en utdragen planprocess till att de ekonomiska riskerna förenade med exploatering
av jordbruksmark växer och därmed motverkas utspridning.
De olika faktorernas relativa inflytande på storstädernas markanvändning illustreras
med vad som händer om var och en av faktorerna förändras med en standardavvikelse
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(från sitt medelvärde). Multipliceras dessa förändringar med de skattade elasticiteterna
får man ut effekten i procentuellt förändrad urban markanvändning. Resultaten sammanfattas i följande tabell.
Tabell 7. Effekter på storstäders markanvändning

Faktor

Standardavvikelse i
procent av medelvärde

Effekt på användning av
tätortsmark (procent)

1. Befolkning

133

111

2. Inkomster

100

59

3. 	Pris för jordbruksmark

375

–142

58

–16

322

–47

4. Drivmedelspris
5. 	Tid för plangodkännande av
omvandling av jordbruksmark
Källa: Sheppard (2008)

Författarens huvudslutsats av studien är att förändringar i befolkning, inkomster,
jordbruksvärden och drivmedelspriser samtliga leder till förväntade effekter i storstädernas markanvändning enligt elementär urbanekonomisk teoribildning. Planprocessens
tidsanvändning har också ett betydande inflytande på storstäders utspridning.

Mer från rymden
Den ovan refererade studien om suburbanisering i global skala är emellertid inte denna
enda som nyttjat data från satelliter för att analysera stadsutbredning. En sådan studie
med rubriken ”Cases of Sprawl: A Portrait from space” redovisas också av M Burchfield,
H Overman, D Puga och M Turner (2008).21
Artikeln analyserar stadsutbredning i USA mellan 1976 och 1992 med hjälp av satellit
bilder och flygbilder från hög höjd eller vad som också brukar kallas fjärrdata (remotesensing data). Den centrala frågan är om tillkommande bebyggelse är utspridd eller
koncentrerad. Analyserna visar bland annat att skillnaderna i utbredning storstäder
emellan beror på både naturgivna faktorer, t.ex. terrängförhållanden, och på faktorer
som tillgång till kollektiva transportmedel och lokalisering av arbetsplatser.
Inledningsvis konstaterar författarna att en stor andel amerikaner anser att stadsbebyggelsens utbredning tillsammans med kriminalitet är den viktigaste lokala utvecklingsfrågan. Men uppfattningarna om bebyggelsens utbredning är minst sagt blandade; något
mindre än hälften vill stoppa förtätningen av befintlig stadsbebyggelse och strax över hälften tycker tvärtom att politikerna ska begränsa den fortsatta tillväxten till just förtätning.
Författarna noterar vidare att nuvarande kunskap är hygglig både om drivkrafter bakom
städernas tillväxt och om utspridningen av hushåll och företag från stadskärnan. Däremot
vet vi betydligt mindre om bebyggelsens form och utbredning utanför stadskärnan.
21 M Burchfield, H Overman, D Puga och M Turner, Cases of Sprawl: A
Portrait from space, Journal of Economic Literature (2008).
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Fjärrdata från skilda tidpunkter erbjuder radikalt nya möjligheter att råda bot på det
senare problemet, d.v.s. att studera bebyggelsens utbredning och form utanför städernas
centrala kärnområden.
Nedan redovisas först data som ligger till grund för studien samt en del översiktliga
resultat. Därefter följer en kort beskrivning av den tillämpade analysmodellen. I det sista
avsnittet sammanfattas resultaten av analyserna.

Data och översiktliga resultat
Fjärrdata för åren 1976 och 1992 har utnyttjats för att kartlägga användningen av USA:s
landyta uppdelad i 8,7 miljoner kvadrater om 30x30 meter. Den bebyggda marken är
uppdelad i kategorierna bostäder, industri och kommersiella fastigheter samt vägnät. För
den obebyggda marken särskiljs bland annat vatten, klippor och sand, skog, jordbruksmark och våtmarker. Med hjälp av andra källor har man samtidigt skapat data som för
de i studien ingående stadsregionerna beskriver sysselsättningen i olika näringsgrenar,
genomsnittlig årlig körsträcka med bil, genomsnittlig tomtstorlek, andel arbetsplatser
mer än x kilometer från regioncentrum, grundvattentillgång eller snarare möjlighet att
få vatten ur egen brunn i urbana ytterområden, terrängens kupering samt genomsnittlig
temperatur. Varje cell om 900 kvadratmeter med mer är 30 procent av ytan täckt av
bebyggelse eller vägnät har klassificerats som urban (en något avvikande klassificering
används för år 1976).
Den resulterande närmast gigantiska databasen har omvandlats till hanterbart skick
genom att bilda en mängd olika index. Index för bebyggelsens utbredning har beräknats
genom att för varje kvadratkilometer (mer exakt 990x990 meter) dividera antalet bebyggda celler om 30x30 meter med det totala antalet hela celler (33x33) som ryms inom
samma yta. Detta har gjorts både för 1976 och 1992 och för den under perioden tillkommande bebyggelsen. Så t.ex. beräknas ett utbredningsindex för tillkommande bebyggelse genom att först identifiera celler som var bebyggda 1992 men inte 1976. Därefter
beräknas andelen obebyggd markyta inom varje kvadratkilometer som innehåller dessa
nyligen bebyggda celler och slutligen bildas genomsnitt över dessa kvadratkilometrar för
varje storstadsområde. Därmed fås ett mått på utbredningen som anger procentandelen
obebyggd markyta som i varje stadsregion omger ett genomsnittligt bebyggt område.
Ett mått på arbetsplatsernas centralisering beräknas för varje stadsregion som ett vägt
medelvärde av andelen arbetsplatser i olika näringsgrenar belägna inom 4,8 kilometer
(tre miles) från regioncentrum. Detaljerade data utnyttjas vidare för att beräkna ett index
som karaktäriserar varje cell avseende terrängens kupering. Uppgifter från storstädernas
väderstationer avseende daglig temperatur åren 1961–1990 används för att beräkna ett
vägt genomsnitt av dagar med temperatur över respektive under 18 grader Celsius (viktningen påverkas även av respektive avvikelsen från 18 grader).
Fjärrdata som utnyttjas i artikeln visar att 1,9 procent av USA:s landyta var bebyggd
eller asfalterad 1992 och att två tredjedelar av samma områden var bebyggda eller asfalterade 1976. Skillnaderna i urbaniseringsgrad och nybyggnadstakt staterna emellan är
som förväntat mycket stora. Florida och Wyoming är två exempel. I Florida hade 1992 13
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procent av bebyggelsen tillkommit under perioden 1976−1991. I Wyoming var motsvarande värde 0,5 procent. Två kanske mer intressanta observationer är att bostadsbebyggelsens genomsnittliga utbredning var ungefär densamma i slutet som i början av den
aktuella perioden och detta trots att den kommersiella bebyggelsen samtidigt hade blivit
mer utspridd.
I följande tabell redovisas beräknade indexvärden för bostadsbebyggelsens utbredning 1991 och 1976 för 14 miljonstäder med störst respektive minst utbredning 1991.
Tabell 8. Index för bostadsbebyggelsens utbredning 1991 och 1976 i 14
amerikanska storstäder.

Metropolitan area

Utbredningsindex
1991 (procent)

Utbredningsindex
1976 (procent)

Pittsburgh

57,7

56,7

Atlanta

55,6

57,8

Greensboro

52,9

51,5

Charlotte

52,7

51,1

Washington-Baltimore

49,8

50,7

Rochester

48,8

48,1

Boston

47,6

44,7

…

…

San Francisco

30,5

29,8

New York

28,8

28,5

Denver

28,6

28,6

Dallas

28,1

26,7

Phoenix

27,5

34,9

Memphis

27,4

28,7

Miami

20,7

20,0

…

Indexen anger andel obebyggd yta inom närmaste kvadratkilometer runt ett genomsnittligt bostadsområde i respektive stad. Det betyder att bebyggelsen var ungefär
dubbelt så utbredd i Pittsburgh som i New York år 1991; 57,7 jämfört med 28,8 procent
obebyggd mark runt respektive stads genomsnittliga bostadsområde. De stora skillnaderna städerna emellan står i stark kontrast till förändringar över tiden. I flertalet städer
förändras utbredningsindexet bara någon procentenhet under den aktuella 15-årsperioden. I Phoenix, en av de snabbast växande städerna i USA, minskar dock utbredningen
påtagligt; index sjunker från 34,9 till 27,5 procent. För Boston gäller en motsatt trend;
uppgången i index från 44,7 till 47,6 procent speglar en påtagligt ökad utbredning.
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Den genomsnittliga tomtstorleken är ett alternativt och i USA vanligt förekommande sätt
att jämföra bebyggelsens utbredning över tid och mellan städer. En jämförelse mellan
genomsnittlig tomtstorlek och tabellens index för ett urval städer visar också att sambandet mellan dessa två mått är positivt och relativt starkt. Detsamma gäller om jämförelsen
i stället görs med uppgifter om genomsnittlig körsträcka med bil, det vill säga körsträckan
är längre i städer med utbredd än i städer med kompakt bebyggelse dock med skillnaden
att sambandet i detta fall bara är hälften så starkt. Ett tredje mått som ibland tolkas som
en indikator på bostadsbebyggelsens utbredning är andelen arbetsplatser som ligger utanför en regions inre delar (i detta fall mer än 4,8 kilometer utanför regioncentrum). Det
visar sig dock att det inte finns något statistiskt samband mellan denna andel och indexet
för bostadsbebyggelsens utbredning.
En viktig lärdom av dessa jämförelser är att många av de vanligaste måtten på bebyggelsens utbredning bara delvis fångar utbredningens komplexa och mångfacetterade
karaktär.

Analysmodell
I studien redovisas kvantitativa analyser av drivkrafterna bakom bostadsbebyggelsens
utbredning mätt med hjälp av redovisade utspridningsindex. För att undvika olika statistiska problem utnyttjas indexet för utspridning av ny bebyggelse mellan 1976 och 1991.
Den tillämpade analysmodellen är uppbyggd med utgångspunkt i den monocentriska
modellen eller snarare en generalisering av denna. En generalisering är att beakta den
fortgående utspridningen av arbetsplatser i USA:s storstadsregioner; andelen som ligger
i regionernas centrala städer har sjunkit från 75 till 45 procent mellan 1950 och 1990. Det
görs genom att införa företagens lokalisering, som förklaringsfaktor i analysmodellen.
I den monocentriska modellen gäller att utspridningen av bostäder växer med
sjunkande transportkostnader. Bebyggelsen borde med andra ord vara mer utspridd i
en ”bilvänligare” stad. Den gängse monocentriska modellen förmår dock inte förklara
att nya perifera bostadsområden ibland byggs utan att områden närmare regionkärnan
tagits i anspråk. Vissa områden tycks helt enkelt bli överhoppade. Det engelska uttrycket
för detta är talande nog ”leapfrog development”.
I studien antas att efterfrågan på perifert belägna områden är större ju längre omgivningen förväntas förbli obebyggd och att sannolikheten för det senare minskar ju
snabbare regionen växer. Bebyggelseutvecklingen antas med andra ord bli mer kompakt
ju snabbare regionen växer. Osäkerheten om den framtida befolkningstillväxten antas
också påverka bebyggelsens utbredning. Därför tillförs ett mått på befolkningsutvecklingens historiska variation som förklaringsfaktor i den tillämpade modellen.
Även data om terrängens beskaffenhet, vattentillgång och klimat utnyttjas för att
förklara skillnader i bebyggelseutbredning mellan aktuella storstadsregioner. Angränsande berg eller bergskedjor antas naturligt nog begränsa utbredningen, medan en
”kullig” terräng antas befordra den. Tillgången på lättåtkomligt grundvatten i en regions
ytterområden möjliggör egna brunnar. Om anläggningskostnaden för dessa antas vara
lägre än anslutning till befintliga system för vattenförsörjning blir den förväntade följden
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en ökad utspridning av bebyggelsen. Ett tempererat klimat antas likaså leda till en större
utspridning.
Slutligen antas utspridningen bli större ju mindre del av finansieringen av den nödvändiga utbyggnaden av offentlig service som bekostas av de berörda hushållen, d.v.s. ju
större andel som finansieras genom bidrag från t.ex. federal nivå.

Resultat och synpunkter
I tablån nedan sammanfattas resultaten av den ovan kort beskrivna statistiska analys
modellen.
Tabell 9. Förklaringsfaktorer till skillnader i nybebyggelsens utbredning i 275 amerikanska
storstadsregioner under perioden 1976–1991.

Förklaringsfaktor

Påverkan på bostadsbebyggelsens
utbredning 1976−1991

Centraliseringsgrad arbetsplatser 1977

Signifikant negativ påverkan

Antal spårvagnspassagerare per invånare 1902

Signifikant negativ påverkan

Genomsnittlig befolkningstillväxt 1920–1970

Signifikant och stor negativ påverkan

Variation i befolkningstillväxten

Signifikant positiv påverkan

Grundvattentillgång i ytterområden

Signifikant positiv påverkan

Berg/höjder i ytterområden

Negativ påverkan

Terrängens ”kullighet”

Signifikant positiv påverkan

Index för varma dagar

Signifikant och stor negativ påverkan

Index för kalla dagar

Signifikant och stor negativ påverkan

”Styrningsgrad” perifera områden

Signifikant negativ påverkan

Andel statsbidrag

Positiv påverkan

Resultaten går huvudsakligen i förväntad riktning. Bebyggelsens utspridning är lägre
ju mer en stad från början (1902) satsat på kollektivtrafik och den är större ju större
möjligheter som finns att anlägga privata brunnar i regionens ytterområden. Resultaten
avseende temperatur indikerar att ett lagom varmt utomhusklimat främjar utspridning.
Utanför ytterkommunerna finns i många amerikanska städer så kallade ”unincorporated
areas” vilket i detta sammanhang kan förstås som områden utan planbestämmelser.
Dessa områden kan vara större eller mindre och tablåns variabel ”Styrningsgrad perifera
områden” är en indikator på skillnader städerna emellan i detta avseende. Som framgår
har bebyggelsen brett ut sig mindre i städer där dessa områden är mindre betydelsefulla
eller snarare där en större andel av dem blivit inkorporerade i någon av ytterkommunerna.
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Att snabbare förväntad befolkningstillväxt främjar kompakt byggande är inte självklart. Enligt den monocentriska modellen växer bebyggelsens utbredning med växande
folkmängd, vilket också bekräftats i många empiriska studier. Skillnaden jämfört med
resultaten här kan dels bero på att befolkningstillväxten här mäts i termer av förväntningar eller i vart fall har ambitionen att göra så genom att använda den historiska tillväxten som förklaringsvariabel. Skillnaden kan också bero på att det tillämpade måttet för
utbredning mäter på ett helt nytt och mer detaljerat sätt.
En kanske viktigare observation är att inkomstutvecklingen inte tagits med som en
mer grundläggande förklaringsfaktor. Skälen till detta framgår inte. Detta behöver naturligtvis inte kullkasta resultaten, men det går självklart inte att säga hur och i vilken grad
resultaten ovan skulle ha blivit annorlunda om inkomster tagits med som förklaringsfaktor.
Den kanske främsta lärdomen av denna studie är att fjärrdatatekniken nu erbjuder
helt nya möjligheter att mer realistiskt än tidigare beskriva hur en stadsregionens fysiska
struktur utvecklas. Det innebär också ökade möjligheter att på ett rättvisande sätt jämföra bebyggelsens utbredning i olika städer och att koppla utvecklingstrender respektive
skillnader i utveckling till både demografiska, ekonomiska och naturgivna faktorer.

Transportleder och suburbanisering
Det finns vidare en rad bidrag, som med utgångspunkt från en monocentrisk struktur,
påvisar strukturella effekter av nya transportleder. Ett aktuellt exempel på detta är N
Baun-Snow ”Suburbanization and Transportation in the Monocentric Model”, (2007).22
I artikeln presenteras modellsimuleringar som belyser hur investeringar i radiella transportleder påverkar befolkningens fördelning och utbredning i storstadsregioner.
Författaren utgår från en variant av den monocentriska modellen som medger antaganden om olika framkomlighet i olika delar av en stadsregion. Mer specifikt antas att
alla pendlare använder bil och att resorna går snabbare längs radiella motorvägsstråk
än resor mellan områden som inte ligger längs dessa stråk. Därefter formuleras ett antal
teoretiska villkor som måste uppfyllas för att en uppsättning tänkta identiska hushåll ska
rymmas i den tänkta stadsregionen, för att varje fastighet ska tillfalla det hushåll som har
högst betalningsvilja och för att markpriset i stadsregionens ytterområden ska överensstämma med motsvarande pris för jordbruksmark.
Enligt en modellbaserad jämförelse mellan en stadsregion med och utan radiell
motorväg leder motorvägsinvesteringen till:
• höjd genomsnittlig välfärd,
• viss kontraktion av regionens yta i de delar av regionen som inte har någon nytta av
motorvägen och
• en pilformad utbredning av regionen längs den nya motorvägen. Vidare visas att den
expansiva effekten är större än den kontraktiva vilket betyder att den totala åtgången
av mark för bostäder ökar eller annorlunda uttryckt att befolkningstätheten minskar.
22 N Baun-Snow, Suburbanization and Transportation in the Monocen
tric Model (2007).
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Den ökar visserligen i områden som ligger i nära anknytning till motorvägen men den
minskar i alla övriga områden – i jämvikt och på lång sikt.
Som en bakgrund till simuleringar med den utvecklade modellen redovisas data som
jämför utvecklingen av andelen centralt boende under perioden 1950−1990 i stadsregioner där antalet radiella leder byggts ut i olika takt. Jämförelsen, som görs var för sig för
stora och små stadsregioner, visar att stadsregioner som investerat i fler radiella leder
genomgående har utglesats snabbare än de som investerat i färre motorleder.
De följande modellsimuleringarna byggs upp genom till synes rimliga antaganden
om folkmängd, värdering av bostadskonsumtion relativt annan konsumtion, inkomster,
antal radiella motorvägar m.m. Därefter beräknas vilket resultat dessa och en uppsättning något varierande antaganden ger avseende antal boende i centrala regionkärnan,
geografisk utbredning med mera. Resultaten styrker de rent teoretiskt härledda resultaten
och indikerar t.ex. att motorvägsinvesteringar leder till en utspridning längs leden ifråga
samtidigt som bebyggelsen förskjuts inåt i ytterområden som inte kan dra nytta av den.
En blick på en karta som visar bebyggelse och större transportleder i Stockholms
regionen förefaller leda till samma slutsats vad gäller bebyggelsens utbredning längs
radiella transportleder. Kartbilden ger dock inga ledtrådar om hur denna utbredning
påverkat tätheten i andra delar av regionen.

Några slutsatser från monocentriska ansatser
De främsta slutsatserna från en mängd i grunden monocentriska ansatser och empiriska
analyser kan sammanfattas i följande punkter:
• På en regionövergripande makronivå verkar, med få undantag, flertalet större stadsregioner i världen präglas av monocentriska egenskaper. Detta stöds av ett flertal
empiriska studier.
• Med mer sofistikerade och sammansatta grundelement blir den monocentriska
modellen mer allmängiltig och kan bl.a. förklara uppkomsten av bandstäder, gröna
kilar och annan anpassning till naturgivna restriktioner, inflytandet av tyngre infra
struktur, geografisk fördelning av såväl olika hushållsgrupper som företag i olika
branscher och andra egenskaper.
• Empiriska analyser visar tämligen entydigt att växande befolkning, ökande percapita
inkomster, fallande transportkostnader och sjunkande priser på jordbruksmark
verkligen spelar en fundamental roll för snabb stadsutbredning. Blir den senaste
tidens utveckling med växande drivmedelspriser och stegrade priser på jordbruksmark långsiktigt bestående kommer med stor sannolikhet det senaste seklets starka
suburbanisering att motverkas.
• Folkligt inflytande, egendomsrätt, fysisk planering och välfungerande fastighetsmarknader är grundläggande för välfärdsdriven markanvändning och stadsutbredning.
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Flerkärniga stadsregioner

Analysen i de föregående avsnitten tre och fyra mynnar ut i en teoriram, där en stads
region kan avbildas som enpolig (monocentrisk) om upplösningsgraden är grov och där
en gradvis förfinad upplösning leder till att regionen framstår som alltmer flerkärnig. För
beskrivning och analys av flerkärnighet krävs kriterier för vad som är stadskärnor och
vad som är lokala centra. Det medför samtidigt att det behövs ställningstaganden om (a)
förtätningar längs transportleder, (b) ytterkantskärnor, (c) bandstäder, och (d) tillgänglighetsmått för alla lägen i en region.
Den följande översikten bygger på två grupper av bidrag. Den första gruppen nedan,
består av bidrag med en generell analys av stadsregioners flerkärnighet och lokala förtätningscentra. Huvudbidraget i denna grupp är Anas, Arnott och Small (1998).
Tabell 10. Kärnstad, stadskärnor och lokala centra

Referenser

Slutsatser

Anas, Arnott och Small, (1998), Urban Spatial
Structure.

En stadsregion har med få undantag en kärnstad som är regionens centrala nod.

Anas och Kim (1996),General Equlibirum
Models of Polycentric Urban Land Use with
Endogenous Congestion and Job Agglomera
tion.

Stadsregioner är generellt flerkärniga med
många lokala förtätningar.

Henderson och Slade (1992), Development
Games in Non-monocentric Cities.
Fujita och Thisse (2002), Economics of
Agglomeration.

Stadsregioner är system med multipla
jämviktslösningar och långsiktigt instabila
lokaliseringsmönster.
Systemen är påverkbara men infrastruktur ger
dynamiken extrem tröghet.

Bidragen i den andra gruppen redovisas nedan, och dessa presenterar fenomenet ”edge
city”, som betecknar nya stadsformationer vid den yttre gränsen av en stadsregion. Dessa
nya centra utgör ett gränsfenomen på så sätt att de ligger långt från den urbana regionens
historiska kärnstad, och därmed är deras fortsatta tillväxt ett hot mot stadsregionens
etablerade struktur.
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Tabell 11. Ytterkantsstäder eller ”Edge cities”

Referenser

Slutsatser

Bontje och Burdoack (2005), Edge Cities,
European Style: Examples from Paris and the
Randstad.

Ytterkantsstäder är ett fenomen som observerats de senaste 25 åren i USA.

Lee (2007), ‘Edge’ or ‘Edgeless’ Cities? Urban
Spatial Structure in US Metropolitan Areas.
McKee och McKee (2001), Edge Cities and the
Viability of Metropolitan Economies.

Städerna finns på betydande avstånd från
stadsregionens (historiska) kärnstad.
De är multifunktionella koncentrationer av
kontor, handel, fritid och boende.
De observeras också i Europa men där med en
särprägel.

Yttre kärnor och lokala centra
För att skilja mellan yttre stadskärnor och övriga lokala centra behövs kriterier. I Anas,
Arnott och Small (1998) införs två kriterier för att ett lokalt centrum ska vara en stadskärna (centre). För det första ska centrumet eller förtätningen ha en minsta täthet av
arbetstillfällen i varje zon som tillhör centrumet. För det andra ska summan av arbets
tillfällen i centrumets zoner överstiga att lägsta antal. Dessa två kriterier kan antas föra
med sig att en yttre stadskärna är stadsmässig.
För att inventera förekomsten av stadskärnor måste en stadsregion indelas i enhetliga zoner. I de resultat som presenteras är varje sådan zon cirka 63x63 meter stor, d v s
4 000 m2 . De två kriterierna för att ett centrum ska vara en stadskärna – såväl för en
central som en yttre kärna – kan preciseras på fölande sätt:
• Varje zon i stadskärnan ska ha minst tio arbetstillfällen per zon, och dessa zoner ska
hänga samman i en yta.
• Summan av arbetstillfällen i de sammanhängande zonerna ska uppgå till minst
10 000.
Med dessa utgångspunkter får en stadsregion sin grundstruktur av en central stadskärna
i regionens kärnstad, och ett antal yttre stadskärnor i regionens övriga delar. Denna
grupp av kärnor är strukturbestämmande i både äldre och yngre stadsregioner. I flera av
USA:s storstadsregioner kan antalet stadskärnor beräknas uppgå till 20 eller mer. För
Los Angeles har antalet beräknats till 29 och för regionen San Fransisco Bay till 22, Anas,
Arnott och Small (1998).
Ett betydande problem med beräkningen av en regions antal kärnor är beräkningens
skalberoende. Om kriterierna ändras något litet så att zoner observeras på en finare
skala, kan varje kärna i en grövre skala splittras upp på flera kärnor i den finare skalan.
Denna observation står i samklang med hypotesen att urbana förtätningar uppfyller krav
på att vara fraktala strukturer. Ett intressant uppslag är följande antagande om skalorna
för zonindelning:
• Kärnor som identifieras med en grövre zonskala är resultatet av en agglomerationseffekt som skiljer sig från den som åstadkommer kärnor som kan identifieras på en
finare zonskala.
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Korridorer och bandstäder
I amerikanska stadsregioner kan man med en lämplig zonskala identifiera förtätade
korridorer som är flera mil långa, med utbredning längs en motorvägssträckning. Anas,
Arnott och Small (1998) diskuterar en sådan korridor i Los Angeles där mer än 1/6 av
regionens arbetstillfällen är lokaliserade. De observerar samtidigt att med en finare
zonindelning framträder ett antal delcentra inom korridoren. De föreslår att korridorer
ska inkluderas som en alternativ form för yttre kärna (subcentre). Förs denna tanke ytter
ligare ett steg, kan man pröva följande slutsats:
• Uppkomsten av en förtätad korridor är i grunden samma fenomen som uppkomsten
av en ytterkantskärna. Båda förtätningarna är stimulerade av transportkorridorer.
Med en starkare upplösning av en förtätad korridor ska vi dessutom vänta oss att
det uppträder specifika ytterkantskärnor och som tidigare klargjorts är dessa kärnor
särskilt frekventa på platser där flera transportleder skär varandra.
Med en grov zonindelning kan begreppet korridor även omfatta megapolis-strukturer.
Ett sådant exempel är hela området mellan Boston och Washington, och ett lika giganiskt
område är Shinkansenkorridoren mellan Tokyo och Kobe. Dessa två exempel illustrerar
att även för korridorer kan vi identifiera en hierarki av förtätningar, genom att stegvis
variera den zonskala som används för att identifierar förtätningar.
På en väl vald zonskala kommer en korridor att framträda som en bandstad, där flera
av städerna då utgör yttre kärnor. En sådan bandstad skulle kunna formeras kring en
järnvägsbana för höghastighetståg, och då partiellt binda ihop städer på förhållandevis
stora avstånd. Ett alternativ är en mer begränsad bandstad som understöds av motorvägsleder. I det första fallet medför stora avstånd mellan varje stad att området mellan
dem inte förmår växa samman. En tredje variant är därför korridorer som bygger på en
kombination motorvägar och höghastighetståg.

Kärnors omland och tillgänglighet
Ett starkt påstående i presentationen av Anas, Arnott och Small (1998) är att tillkomsten
av nya stadskärnor i en stadsregion inte tycks ha eliminerat betydelsen av den centrala
kärnan. För varje zonindelningsskala kan den centrala kärnan jämföras med alla andra
yttre kärnor. Den centrala kärnan har störst sysselsättning, störst täthet av arbetstillfällen
och störst influens på omlandets täthet och markvärden. För Los Angeles rapporterar
Garreau (1991) att den centrala kärnan har dubbelt så stor sysselsättning som den näst
störst kärna i regionen och ungefär tio gånger så stor sysselsättning som den största ytter
kantskärnan.
En speciell egenskap hos en central kärna och hela kärnstaden är att den i en viss
mening har alla yttre kärnor som sitt ”eget” inomregionala omland, medan varje yttre
stadskärna har ett mer lokalt omland, där den berörda kärnan har sina distanskänsliga
kunder och sitt ”fångstområde” för arbetskraft.
Hur hänger då en stadsregion med många stadskärnor samman? Vilken modell
formulering kan förklara varför många arbetstillfällen i en region finns utanför
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 ärnorna? Om vi håller oss till de tidigare diskuterade kriterierna, gäller att omk
kring hälften eller mer av en storstadsregions sysselsättning i USA finns utanför
stadskärnorna. Det betyder att stadsregioners struktur inte kan fångas på ett meningsfullt sätt med den monocentriska grundmodellen.
Anas, Arnott och Small (1998) föreslår en ansats som förklarar lokalisering i lägen utanför kärnor med varje läges tillgänglighet till en eller flera kärnor. Tyvärr är deras analys
i denna del teorilös och får därför betraktas som en prövande diskussion. De föreslår
emellertid tre mått som alla kan tolkas som tillgängligheter och som kan användas för att
beskriva ett visst läges attraktivitet för lokalisering. Den grundläggande komponenten är
följande mått, Dms , som anger tillgängligheten i läge m till en resurs, As, i kärna s:
Dms = As exp {– γ stms}
där As står för t.ex. antal arbetsplatser i s och tms anger avståndet från m till s, γs är en
parameter som anger hur värdet av As minskar när avståndet tms ökar. Med detta mått för
läge m:s alla kontaktpunkter, s, i stadsregionen kan till exempel följande samlade lokaliseringsvärde för m beräknas som
Dm = Σs As exp {– γ stms}
Ett mått av likartat slag används i Johansson och Klaesson (2007), där parametern γs
är estimerade med hänsyn till om s är den kärna som ligger närmast m, om s inte är den
närmaste stadskärnan men ligger i samma stadsregion som m, och om s finns utanför
stadsregionen.23 Vidare beräknas ett tillgänglighetsmått med avseende på hushålls lokalisering och ett annat för lokaliseringen av företag eller arbetsplatser.
Anas, Arnott och Small (1998) kommer till slutsatsen att tillgänglighetsmått enligt
ovanstående linjer är nödvändiga för att genomföra en meningsfull analys av stadsregioner med flera kärnor. De betonar också att flerkärnighet är en egenskap som blir gradvis
mer accentuerad i 2000-talets stadsregioner. En avgörande fråga för att denna ansats
ska ha precision är att zonuppdelningen av stadsregionens geografi kan tydliggöra
• vilka förtätningar som är regionens stadskärnor,
• avgränsning av varje kärnas omland,
• avgränsning av stadsregionens omfång, vilket ofta är kopplat till att en central stadskärna kan identifieras och
• information om avstånd (inklusive tidsavstånd) från regionens zoner till dess kärnor.
Betydelsen av att kunna beskriva och modellera lokaliseringar utanför en stadsregions
kärnor kan illustreras med observationer i USA, där antalet arbetstillfällen i lägen utanför
regionens kärnor är något större än summan av arbetstillfällen i stadskärnorna. Det leder
till frågan om varje kärnas aktivitetsmönster behöver registreras med avseende på specialisering och mångfald. I vilken grad är kärnornas verksamhetsprofiler komplementära?

23 Johansson B och Klaesson J, Infrastructure, Labour Market, Acces
sibility and Economic Development, New horizons in regional science
(2007).
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Avgränsning av en regions kärnor och en precisering av arbetskraft och arbetstillfällen
(efterfrågad arbetskraft) i anslutning till varje kärna utgör grundinformation för analyser
och prediktioner av arbetspendlingen i en region. De modeller som kan utnyttja sådan
information har samma teoretiska grund som de tillgänglighetsmodeller som diskuterats
ovan Johansson och Klaesson, (2007). För att åter referera till Anas, Arnott och Small
(1998): Arbetspendling kan inte på ett acceptabelt sätt förklaras av gängse urbana modeller som ansluter till den monocentriska grundmodellen. Slutsatsen kvarstår även om
samma slags modell utvidgas till en flerkärnig version. Det är bara modeller som tvärs
alla zoner förmår fånga varje zons tillgänglighetsmönster som ger en nöjaktig förklaring
till den korsvisa pendlingen mellan zoner i en stadsregion (med andra ord den typ av
modeller som tillämpas i modern trafikplanering).

Yttre kärnor och kontor
Under de senaste decennierna koncentreras huvuddelen av näringslivets tillväxt i
moderna storstadsregioner till kontorsföretag. Det gäller också svenska storstads
regioner. Sedan mitten av 1990-talet har sysselsättningen i kontorsföretag i Stockholms-,
Göteborgs- och Malmöregionen vuxit med över 70 procent och omfattar numera över en
tredjedel av den samlade arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. I flertalet nordamerikanska storstäder utgör kontorsmarknaden en ännu större del av arbetsmarknaden vilket
också utlöst en debatt om för och emot yttre kärnor. Bakgrunden kan sammanfattas
med följande citat: ”The bulletin is this: Edge Cities mean that density is back”, Garreau
(1991).
Påståendet av Garreau i hans omtalade bok ”Edge Cities: Life on the New Frontier”
har citerats av många planerare och än fler har nog stimulerats av bokens budskap om
att en till synes ohejdbar allmän utspridning av storstäderna tycks ha hejdats. Det är
naturligt att budskap om en tillväxt som förtätar inspirerar planerare med drömmar om
storstäder med myllrande stadsliv även utanför den inre kärnan, om storstäder med mindre trafik och trängsel och om storstäder med en bättre miljö. Men frågan är om bokens
budskap är sant.
Lang och LeFurgy driver i artikeln “Edgeless cities: Examining the Noncentered
Metropolis”, (2003) den motsatta tesen.24 En huvudslutsats i artikeln är att huvud
delen av storstädernas kontorsytor ligger antingen i den centrala kärnan eller är diffust
utspridd mellan alla typer av kärnbildningar. Det senare alternativet, ”edgeless cities”, är
som illustreras nedan, en av de fyra områdeskategorier som artikeln beaktar.

24 Lang och LeFurgy, Edgeless cities: Examining the Noncentered Metro
polis (2003).
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Figur 7. Office Location Types
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Översatt till Stockholmstermer kan innerstaden tänkas motsvara ”downtown”, Vällingby
och Solna ”secondary downtowns och Kista ”edge cities”. Den närmast diffust utspridda
bebyggelsen utanför denna typ av kärnor motsvarar ”edgeless cities”. Här bör inflikas att
städer som t.ex. Norrtälje och Södertälje enligt Garreaus kriterier har existerat för länge
för att kunna klassificeras som ”edge cities”. I detta sammanhang måste de snarare ses
som ”secondary downtowns”.
Analysen i artikeln ”Edgeless cities” begränsas till en empirisk studie av i vilken
utsträckning kontorsytorna i ett urval stadsregioner är diffust utspridda mellan olika
typer av kärnor. Det visar sig intressant nog att kontorsytan i ”edgeless cities” är ungefär
dubbelt så stor som den i ”edge cities” och att relationstalet mellan respektive ytor har
varit närmast konstant de senaste 20 åren.
De ingående storstäderna redovisas i nedanstående tabell tillsammans med uppgifter
om hur den totala kontorsytan år 1999 är fördelad (procent) på nyss nämnda fyra kategorier av områden. Det ska tilläggas att uppgifterna om kontorsyta avser hyrda kontorsytor
i byggnader med flera hyresgäster, vilket bland annat betyder att lagerlokaler, kontor i
kombination med lätt industri, sjukhus och universitet inte ingår.
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Tabell 12.

Metropolitan area

Percent
office space
in Primary
downtown

Percent
office space
in Secondary
downtown

Percent
office space
in Edge
cities

Percent
office space
in Edgeless
cities

Percent
difference
Primary
downtowns
and Edgeless
cities

Core dominated
Chicago

53,9

0

19,5

26,6

27,3

New York

56,7

7,2

6,2

29,9

26,8

Boston

37,4

4,6

18,8

39,2

–1,8

Washington

28,6

12,5

27,1

31,8

–3,2

Denver

30,4

4,2

29,4

35,9

–5,5

Los Angeles

29,8

7,8

25,4

37,0

–7,2

San Francisco

33,9

8,8

13,9

43,4

–9,5

Dallas

20,5

4,5

40,3

34,6

–14,1

Houston

23,0

0

37,9

39,1

–16,1

Atlanta

23,6

9,9

25,3

41,2

–17,6

Detroit

21,3

0

39,5

39,2

–17,9

Philadelphia

34,2

3,2

8,9

53,6

–19,4

Miami

13,1

4,5

16,6

65,8

–52,7

Balanced

Dispersed

Edgeless

En blick i tabellen indikerar stora skillnader mellan kontorens lokalisering i olika storstäder. Så t.ex. är 57 procent av kontorsytan i New York lokaliserad till city, 7 procent till
förorter, 6 procent till yttre kärnbildningar och 30 procent återfinns i diffust utspridd
bebyggelse. Kontorsmarknaden i tabellens städer domineras av antingen det centrala
kärnområdet, av yttre kärnbildningar eller av diffus utspridning. Förorterna spelar med
andra ord en underordnad roll för denna marknad. Det framgår också att bara två av
tabellens 13 städer, Dallas och Detroit har större kontorsyta i sina yttre kärnbildningar än
i sin diffust utspridda bebyggelse.
I tabellens sista kolumn redovisas skillnaden i kontorsandel mellan regioncentrum
och områden med diffust utspridda kontor. Det är dessa uppgifter som har utnyttjats för
att gruppera städerna enligt benämningarna i den första kolumnen, d.v.s. som enkärniga,
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balanserade, utspridda eller ”strukturlösa”. På denna ”skala” är Chicago den ena extremen med 54 procent av kontorsytan i centrum och bara 27 procent utanför alla kärnområden. Den andra extremen är Miami med bara 13 procent av kontorsytan centralt och
inte mindre än 66 procent diffust utspridd.
I genomsnitt ligger ungefär en tredjedel av kontorsytan i dessa 13 städer i yttre kärnor
eller ”Edge cities”. Det tabellen ovan framför allt klarlägger är att en än större andel
kontorsytor ligger mer eller mindre diffust utspridda mellan alla typer av kärnbildningar.
Det är svårt att uttala sig om betydelsen av yttre kärnbildningar utifrån denna ögonblicksbild av lokaliseringsmönstret för kontor. För att kunna göra det behövs också
uppgifter om hur kontorens lokalisering har utvecklats under de senaste decennierna.
Stockholmsregionens struktur i detta avseende påminner mest om Chicago och New
York – d.v.s. över hälften av regionens kontor finns i innerstaden och denna struktur har
inte förändrats särskilt mycket sedan början av 1990-talet.
Enligt den refererade artikeln har lokaliseringsmönstret för kontor varit stabilt i två
decennier. Detta konstaterande bygger på uppgifterna i följande tabell som visar hur
kontorsytor i de 13 städerna som har byggts olika tidsperioder fördelar sig på de fyra
områdeskategorierna. Av den totala kontorsytan i dessa städer år 1999 (2,69 miljarder
kvadratfot) byggdes lite mindre än hälften under 1980-talet (1,26 miljarder kvadratfot),
ungefär en femtedel på 1990-talet (0,51 miljarder kvadratfot) och resten (0,91 miljarder
kvadratfot) före år 1980.
Tabell 13.

Procentfördelning av kontorsbeståndet på områdeskategorier
i 13 storstäder
Befintligt år

Byggt respektive period

1999

1990–1999

1980−1989

Före 1980

37,7

32,1

24,8

58,8

6,0

8,0

6,6

4,2

Edge cities

19,8

21,1

25,5

11,1

Edgeless cities

36,5

38,8

43,2

25,9

Total

100

100

100

100

Primary downtown
Secondary downtown

En första observation som kan göras är att centrumkärnornas andel av kontorsmarknaden har minskat markant: från 59 till 38 procent av hela kontorsutbudet. Förorternas
andel har ökat från drygt fyra till sex procent och de yttre kärnornas eller från elva till 20
procent. Även andelen kontorsyta i den diffust utspridda stadsbebyggelsen ökade denna
period: från 26 till 37 procent. De yttre kärnorna tycks framför allt ha ökat sin marknads
andel snabbt under 1980-talets byggboom och den andelen är som redan nämnts betydligt mindre än andelen för kontor belägna i diffust utspridd bebyggelse.
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Det är svårt att tolka detta förlopp som ett tecken på att den geografiska strukturen i
amerikanska storstäder är på väg mot en ökad flerkärnighet. En förklaring till att utvecklingen tycks gå åt fel håll med hänsyn till önskan om förtätning i yttre kärnor kan vara att
de boende i olika kärnbildningar motverkar ökad exploatering i sina respektive områden
vilket gör det lättare att bygga ”där ingen bor”. Andra förklaringar kan vara gynnsamma
markpriser utanför olika centrumbildningar och att tillgången till kollektiva transporter
är alltför låg för att motverka attraktiviteten för områden som är lättillgängliga med bil
och saknar trängselproblem. Det kan självklart också finnas en stor del verksamheter som
huserar i kontorslokaler inte har någon större nytta av att samlokalisera med andra.

Suburbanisering av franska stadsregioner
I Europa verkar det inte finnas någon motsvarighet till mängden av nordamerikanska
studier av yttre kärnor och suburbanisering. En förklaring kan helt enkelt vara att amerikanska städer präglas av en uppenbart mer påfallande utspridning driven av en helt annan syn på bilanvändning, stadsutveckling och kollektivtrafik. Detta betyder dock inte att
det faktiskt påvisats att suburbanisering i Europa drivs av andra underliggande faktorer.
(Flera studier visar tvärtom att växande urban markanvändning är ett globalt fenomen.)
Empiriska studier av suburbanisering i Europa har framför allt inte den generalitet som
många nordamerikanska. Europeiska studier gäller mer specifika nationella förhållanden. En förklaring är bristen på jämförbara data mellan olika delar av Europa. Nationella
traditioner dominerar statistiken.
Bland nationella studier finns en intressant studie som omfattar Frankrikes 50 största
stadsregioner under perioden 1976 till 1997. Den har dokumenterats av F Gaschet (2002)
vid Montesquieu, Bordauxuniversitetet och har titeln: ”The new intra-urban dynamics:
Suburbanisation and functional specialisation in French cities”.25
Som rubriken anger anläggs ett slags dynamiskt perspektiv. Grundhypotesen är att
suburbanisering präglas av en kumulativ process som innebär att suburbanisering skapar yttre kärnor och existensen av yttre kärnor driver på suburbaniseringens mönster.
I denna process spelar kärnors funktionella specialisering en nyckelroll.
Studien baseras inte på någon teoretiskt formaliserad och sammanhållen modell som
testas empiriskt. Den kan snarare beskrivas som en slags explorativ empirisk studie –
d.v.s. den söker genom olika empiriska grepp påvisa mönster som stödjer en allmänt
formulerad hypotes. Artikeln inleds med att konstatera att hushållens – boendets –
suburbanisering är en väl dokumenterad process som följer den monocentriska modellens grundstruktur och bestämningsfaktorer. I samma andetag konstateras att det ännu
inte finns någon motsvarande konsensus om decentraliseringen av arbetsplatser.
Visserligen finns det två välkända förklaringar till suburbaniseringen av arbetsplatser. För det första förenas hushållens suburbanisering med att sysselsättning i olika
verksamheter för service till hushållen, detaljhandel och liknande också decentraliseras.
För det andra är det välkänt att företag med ett extensivt beroende av mark – industri
25 F Gaschet, The new intra-urban dynamics: Suburbanisation and
functional specialisation in French cities (2002).
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och partihandel – suburbaniseras för tillgång till lägen med lägre hyror och fastighetsvärden – oftast till yttre knutpunkter i väg- och spårnäten. Men som författaren betonar
ger dessa två förklaringar en ofullständig bild av företagens suburbanisering i moderna
stadsregioner.
Gaschet hävdar att decentraliseringen av arbetsplatser är en mer djupgående och
vittomfattande inomurban process, som måste förstås genom en komparativ analys av
både regionkärnans och yttre kärnors specifika egenskaper. För en sådan analys – och
test – skapas två olika mått. Det ena handlar om regionkärnans relativa attraktivitet i förhållande till omlandets förorter och det andra mäter yttre kärnors specialisering. Härvid
läggs särskilt vikt vid förekomsten av kvalificerade företagstjänster – kontorsföretag –
som mått på den mest kvalificerade utvecklingen av yttre kärnor.
Analysen startar med att var och en av de aktuella stadsregionerna delas upp i tre
delar: regionkärna, yttre kärnor och övriga förorter. För detta används två kriterier: ett
mått på tätheten av arbetsplatser och ett på takten i koncentrationen av arbetsplatser till
yttre kärnor. Följande tabell illustrerar hur tillämpningen av kriterierna faller ut för de
tio största stadsregionerna.
Tabell 14. Geografisk fördelning av arbetsplatser i Frankrikes tio största stadsregioner 1997

Stadsregion

Total sysselsättning
1997

Andel av total sysselsättning i
Regionkärna
(procent)

Yttre kärnor
(procent)

Övriga förorter
(procent)

Paris

3 275 000

38

19

43

Lyon

445 000

39

18

43

Marseille

307 000

60

26

14

Lille

296 000

43

24

33

Bordeaux

204 000

41

28

31

Toulouse

213 000

64

17

19

Nantes

157 000

53

24

23

Nice

122 000

64

18

18

Strasbourg

142 000

67

13

20

Grenoble

130 000

38

21

41

Därefter klassificeras de aktuella regionerna i en fyrfältstypologi med avseende på regionkärnans attraktivitet och yttre kärnors specialisering med koncentration av företagstjänster. Hypotesen är att stadsregioner med attraktiva regionkärnor och svagt specialiserade
yttre kärnor präglas av den lägsta suburbaniseringstakten.
Samtidigt präglas regioner med svagt attraktiva regionkärnor och specialiserade yttre
kärnor av den högsta suburbaniseringstakten. Detta mönster visar sig också genom en
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s.k. variansanalys vara statistiskt signifikant. Följande bild med ett urval av städer illustrerar analysens utfall. I en kompletterande variansanalys som också beaktar städernas
storlek visar det sig att mönstret är oberoende av regionstorlek.
Figur 8.

Regionkärnans
attraktivitet
2

1

Långsam suburbanisering
+

Ex Lyon
Rochelle
Toulon

Ex Paris
Bordeaux
Nantes

4
–

Ex Lille
Nice
Strasbourg

–

Snabb suburbanisering

3

Ex Marseille
Toulouse
Grenoble

+

Yttre kärnors
specialisering

Efter denna utvärdering genomförs en betydligt mer komplex variansanalys, som resulterar i ett antal mer eller mindre starkt belagda slutsatser. Analysen sägs visa att det finns
betydande positiva spridningseffekter av kvalificerade yttre kärnor. Effekterna yttrar sig i
att övriga förorter med hög tillgänglighet till sådana yttre kärnor också präglas av relativt
hög tillväxt.
Författaren anser också att analysen ger belägg för en slags koncentrations- och utträngningsprocess. Den uppkommer då en regionkärna specialiseras på kvalificerade
företagstjänster, vilket samtidigt resulterar i att mer lågproduktiva verksamheter trängs
ut till suburbana delar. Samtidigt hävdas att det inte finns några empiriska belägg för att
yttre kärnor verkar som substitut för regionkärnors tillväxt. Detta sägs bl.a. återspegla
att en regionkärnas attraktivitet och överlevnad i första hand beror på dess egna – lokala
egenskaper – och inte på konkurrerande mindre kärnors. Hur detta går ihop med hypotesen om en kumulativ suburbaniseringsprocess är emellertid oklart.
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Utspridning och tillväxt
Ytterligare ett bidrag till den senaste akademiska diskussionen om utspridning och
stadstillväxt kan vara värt att notera. Det gäller Glaeser och Kahn (2004) som utgör ett
kapitel i den senaste upplagan av Handbooks of Regional and Urban Economics, vol. 4,
med just rubriken ”Utspridning och urban tillväxt”.26 Bidraget är i första hand empiriskt
och grundas i allt väsentligt på amerikanska data och erfarenheter. Till bidragets värde
hör dess spännvidd från monocentriska tolkningar till en teoretisk ansats som betonar
polycentriska drivkrafter.
Artikeln inleds med en beskrivning av den geografiska stadsutbredningen i USA:s
storstäder och en presentation av olika mått för att karaktärisera utbredningen i termer
av befolkning och sysselsättning. Därefter diskuteras orsakerna till utbredningen och
speciellt frågan om transportkostnadernas betydelse. Artikeln avslutas med en diskussion om utbredningens nytta och kostnader från ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Författarnas huvudteser är i korthet:
• att utbredningen inte beror på dålig planering utan på bilens överlägsenhet jämfört
med alternativa transportmedel,
• att stadsutbredningen har förbättrat levnadsstandarden,
• att negativa miljöeffekter motverkats av den tekniska utvecklingen och
• att relaterade sociala problem beror på att en del hushåll inte har råd med en livsstil
som förutsätter en bil per vuxen.

Den geografiska utbredningens omfattning
Med översiktliga tabeller och diagram visas att utbredningen av storstädernas befolkning
och arbetsplatser är slående. Bland USA:s 150 största stadsregioner bodde år 1996 i genomsnitt 35 procent av befolkningen inom åtta kilometers (fem miles) radie från region
centrum och inom samma område fanns 43 procent av arbetsplatserna. Utspridningen
varierar starkt mellan olika stadsregioner. Så t.ex. var motsvarande befolkningsandel 56
procent i de tio procent av stadsregionerna som hade minst utspridning av sin befolkning och motsvarande arbetsplatsandel 67 procent i de tio procent av stadsregionerna
som hade minst utspridning av sina arbetsplatser. Jämförelsen mellan städerna visar
också att utspridningen av befolkning och arbetsplatser går hand i hand; ju mer utspridd
befolkning desto mer utspridda arbetsplatser och vice versa.
Befolkning och arbetsplatser utanför den centrala regionkärnan kan vara mer eller
mindre koncentrerad till några stora områden ungefär på motsvarande sätt som Australiens geografiskt starkt utspridda befolkning och företag är koncentrerade till ett fåtal
städer. För att få en klar bild över den geografiska utbredningens karaktär behöver därför
nyss redovisade befolknings- och arbetsplatsandelar kompletteras med mått som beskriver tätheten på delområdesnivå. I följande tabell redovisas hur befolknings- och arbetsplatstätheten beräknad på låg geografisk nivå (zip code areas) varierar med avstånd från
centrum i de 150 största stadsregionerna år 1996.
26 Glaeser och Kahn, Sprawl and Urban Growth, Handbooks of Regional and Urban Economics, vol. 4, (2004).

Stadsutbredning och regionala stadskärnor 59

Tabell 15. Befolkning och arbetsplatser per ha 1996. USA:s 150 största stadsregioner

Avstånd till regioncentrum i miles (fem miles = åtta kilometer)
0–5

5−10

10–15

15−20

20–25

Befolkning

30

29

14

8

5

Arbetsplatser

90

10

7

6

5

Tabellen visar som väntat att tätheten faller med ökat cityavstånd och att detta fall är
avsevärt brantare för arbetsplatser än för boende. Vidare gäller att befolkningstätheten är
högre än arbetsplatstätheten i områden som ligger mer än åtta kilometer från centrum.
Slutligen kan konstateras att arbetsplatserna utanför den innersta ringen tycks vara
karaktäriserad av geografisk utspridning snarare än av koncentration.

Utbredningens orsaker
Den monocentriska modellen är den enklaste teoretiska förklaringen till storstädernas
utbredning. Detta gäller speciellt befolkningens utspridning. För att förstå utbredningen
av arbetsplatser, utöver de som erbjuder närservice till boende som t.ex. livsmedels
butiker, krävs mer komplexa modeller som förmår hantera hur företagens val av lokalisering beror på skalfördelar, transportkostnader med flera faktorer. I artikeln utvecklas
en modell av det senare slaget där lönerna, och således i grunden produktiviteten, antas
minska ju längre från centrum en yttre koncentration av arbetsplatser ligger. Fallet i
löner och produktivitet beror på att skalfördelarna antas helt bestämda av avståndet till
regioncentrum; ju längre från centrum en yttre kärna ligger dess mindre blir skalför
delarna.
Lönen i en yttre kärna antas med andra ord vara oberoende av hur många som arbetar
där. Slutligen antas att den fasta kostnaden för att utveckla nya arbetsplatskoncentrationer är oberoende av avståndet till regioncentrum och att fastighetsinvesterarna (”deve
lopers”) utvecklar nya centra så länge detta ger överskott (definierad som ökning av
markvärdet minus den fasta kostnaden).
Som en konsekvens av dessa och en del andra antaganden följer att fler yttre kärnor
utvecklas ju lägre den fasta kostnaden är för att etablera dessa centra. Vidare följer att det
maximala avståndet mellan två yttre kärnor ökar när samma kostnad ökar och minskar
med t.ex. fallande markpriser. Likaså gäller att avståndet mellan yttre kärnor ökar ju
mindre känslig produktiviteten och därmed lönerna är för avstånd till regioncentrum.
Transportkostnadernas inverkan är oklar. Det beror på att ökade transportkostnader
både minskar benägenheten att pendla och således ökar ”efterfrågan” på yttre kärnor
och på att ökade transportkostnader samtidigt minskar fastighetsinvesterarnas förväntade avkastning av nya centrumbildningar. Ytterligare en slutsats är att avståndet från
regioncentrum till den yttersta kärnan minskar med t.ex. växande fasta kostnader för
centrumutveckling, med ökat pris för jordbruksmark i regionens rand och ju snabbare
produktiviteten faller med ökat cityavstånd.
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Den redovisade polycentriska modellen testas inte empiriskt men författarna för ett
empiriskt orienterat resonemang om dess implikationer. Bland annat hävdas att övergång från kollektiva transportmedel till bil sänker de fasta kostnaderna för att utveckla
nya centra. Så t.ex. framgår att andelen som använder bil till jobbet ökat från 64 procent
år 1960 till 88 procent år 2000 och att andelen kollresenärer samtidigt minskat från 22
till fem procent. Vidare konstateras att den genomsnittliga restiden för pendlare är ungefär dubbelt så lång för kollresenärer som för bilister (48 jämfört med 24 minuter).
En enkel statistisk analys av sambandet mellan andelen som pendlar med bil och
antalet invånare per ytenhet för alla städer i USA med mer än 25 000 invånare visar att
denna andel, som förväntat, minskar signifikant när tätheten ökar. Vidare analyseras
sambandet mellan täthet, bilinnehav, bensinpris och inkomst för ett urval städer i olika
länder. En viktig slutsats av analysen är att städer i länder som försvårar bilägande tenderar vara mindre geografiskt utbredda än de i andra länder.

Utbredningens nytta och kostnader
För de flesta hushåll är den stora nyttan med att bosätta sig längre från regioncentrum
att de fått råd med större tomter och bostäder. En av den geografiska utbredningens
stora fördelar är med andra ord att den möjliggör en högre bostadskonsumtion. ”Priset”
för att bo en bit ifrån regioncentrum är för de flesta längre resor till arbete och till olika
serviceutbud. För hushåll med bil, eller snarare en bil per vuxen medlem i hushållet, blir
restiderna påtagligt lägre än för dem hänvisade till kollektivtrafik, detta antingen resan
avser pendling, inköp eller annat.
Till utbredningens nackdelar hör trafikträngsel och negativa miljökonsekvenser.
Det förra problemet bör, enligt författarna, hanteras med trängselavgifter snarare än
åtgärder som försvårar utspridning. De kanske viktigaste miljökonsekvenserna är det
tillskott till växthusgaser och lokala luftföroreningar som utspridningen ger genom den
relaterade ökningen i biltrafik. Det senare problemet anser författarna vara löst, i vart fall
vara lösbart, genom att bilarna blivit ”renare” år från år. De redovisar uppgifter från Los
Angels som indikerar att föroreningshalten i luften, i form av t.ex. svavel- och kväve
dioxid, har minskat högst påtagligt mellan 1980- och 1990-talet. Detta har skett trots en
samtidig ökning av såväl antalet invånare som antalet bilar per invånare.
Den kritik mot geografisk utbredning som förs fram med hänvisning till att tillgången
på mark för jordbruk eller på t.ex. skogsområden därigenom minskar avfärdas av författarna med motiveringen att städerna i USA bara tar i anspråk runt fem procent av landets
yta. En annan potentiell nackdel som diskuteras är utbredningens inverkan på företagens
möjligheter att tillgodogöra sig skalfördelar. Med hänvisning till skillnaden i täthet mellan Silicon Valley och centrala Chicago argumenterar författarna för att möjligheterna till
personliga möten är det avgörande och således inte om deltagarna tar sig till dessa möten
genom att promenera eller åka bil.
Data för de större stadsregionerna visar att produktiviteten, mätt som inkomst per
capita, växer med växande antal sysselsatta per ytenhet, d.v.s. med tätheten. Motsvarande data visar att produktiviteten också växer ju större andel av alla jobb som ligger
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mer än fem kilometer (tre miles) utanför regionkärnan. Det senare sambandet är dock
inte statistiskt signifikant till skillnad mot det förra. Författarnas slutsats är att stadsregionens täthet spelar en stor roll men att det tycks vara mindre relevant om arbetsplatserna är utspridda eller koncentrerade till regionkärnan. Här bör inflikas att ingen
återkoppling görs från denna slutsats till den tidigare redovisade polycentriska modellen
i vilken ett antagande var att skalfördelarna och därmed produktiviteten faller med ökat
cityavstånd.
I storstäderna i USA har utbredningen lett till att hushåll med låga inkomster bor
centralt och de med höga inkomster i förorter. Denna skiktning beror i hög grad på att
fattiga hushåll inte har råd med bil. Författarna drar av detta slutsatsen att integreringen
av olika grupper skulle kunna ökas genom att ge fattiga hushåll bidrag för att köpa bil.
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Agglomerationsteori och flerkärnighet

Analys av flerkärnighet bygger på en grundläggande idé, nämligen själva förekomsten
av kärnor. Hur och varför uppkommer kärnor? Anhopning av verksamheter och boende
kan ses som ett resultat av agglomerationsprocesser och bakgrunden till dessa innefattar
rumslig heterogenitet, förekomsten av skalfördelar i aktiviteter, externaliteter och
distanskänslig interaktion mellan olika aktiviteter, imperfekt konkurrens med distanskänsliga transaktioner. Dessa agglomerationsdrivande fenomen påverkar också urbana
ekonomiers dynamik och tillväxt.
I tablå 3 presenteras bidrag som ger en grundläggande teoretisk ram för stadsregioners struktur och självorganiserade utvecklingsprocess. Flertalet av dessa bidrag har
ekonomen Fujita som en medförfattare. Denna litteratur redovisar en förnyelse av området urban ekonomi, utan att därför bryta med den äldre och väsentligt mer begränsade
teorin för urbana ekonomier.
Tabell 16. Tablå 3 Agglomerationsteori och flerkärnighet

Referenser

Slutsatser

Fujita & Krugman (1995), When is the
Economy Monocentric? Von Thünen and
Chamberlin United.

Differentierade produkter med monopolistisk
konkurrens möjliggör jämviktslösningar med
samlokalisering av likartade företag i lokala
kluster.

Fujita & Krugman (1993), A Monopolistic
Competition Model of Urban Systems and
Trade.

Icke-linjära interaktionskostnader medger
jämvikter där olika aktiviteter blandas i
Fujita and Mori (1996), Structural Stability and samma område och med flera kärnor.
Agglomerationseffekter medför att urbana
Evolution of Urban Systems.
ekonomier har multipla jämviktslösningar.
Mori (2006), Monocentric versus Policentric
Förskjutningar av parametervärden i en agRichardson (1988), Monocentric vs. Policentric glomerationsmodell kan leda till att en given
jämviktsstruktur ersätts av en ny.
Models: the Future of Urban Economics in
Regional Science.
in Urban Economics.

Fujita och Thisse (2002), Economics of
 gglomeration.
A

Betydelsen av skalekonomi
Rumslig heterogenitet innebär i första hand att vissa platser har naturgivna fördelar som
förekomst av mineral, jordmån, skogsområden, men speciellt i anslutning till vatten.
En liknande roll spelar också redan utbyggd infrastruktur, som visserligen inte är en
naturgåva men däremot en gåva av historien. I kapitel två betonades hur en urban region
med hamnkapacitet under 1800-talet kunde attrahera produktion med skalfördelar att
lokalisera sig och expandera i regionen.
Generellt gäller att när skalfördelarna är stora behöver ett företag tillgänglighet till
en stor marknad för att kunna exploatera sina interna skalfördelar. Lokaliseringar med
närhet till stora marknader får därmed en fördel jämfört med lägen från vilka berörda
företag inte når ut till en lika stor totalmarknad. Det effektiva marknadsområdet växer
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när skalfördelarna ökar och transport- eller leveranskostnaderna minskar, Starret
(1974).27
Den moderna ekonomin har ett stort inslag av produkter (varor och tjänster) som är
distanskänsliga. Utbudet av sådana produkter får en stark fördel av närhet till kunders
efterfrågan, eftersom allt utbud har skalekonomi – om än i varierande omfattning. Det
betyder helt enkelt att en stor stadsregion är en mer gynnsam plats för utbud av många
produkter än en mindre region. Av just det skälet är mångfalden i utbudet växande med
en regions storlek. Men distanskänslighet ger också fördelar till kärnor som är stora.
Av likartade skäl har en stor stadsregion och en stor stadskärna skalfördelar i sin
organisation av lokala (distanskänsliga) kollektiva nyttigheter. Både för utbudet av
privata och kollektiva varor finns det därmed en form av ”efterfrågeexternalitet”, som
visar sig i att mångfalden i utbudet stimuleras att växa när den inomregionala marknaden är stor. Samtidigt attraheras kunder (hushåll och företag) att lokalisera sig och
expandera i stadsregioner med stor mångfald. Den grundläggande mekanismen skapas
av följande samband:
• Produktutbud med stor distanskänslighet i kombination med skalekonomi kan bara
realiseras när marknaden i utbudets närhet är tillräckligt stor.
• Utbudet av produkter med markerad distanskänslighet har en stark fördel av att
finnas i en stadskärna. Ju större efterfrågan i kärnan är, desto större är fördelen av en
lokalisering i kärnan.
• När distanskänsligheten är mindre markerad (t.ex. när varje kunds transaktion äger
rum med låg frekvens) kan utbudet i en regions centrala stadskärna rikta sig mot alla
kunder i hela regionen. Det betyder att mångfalds- eller urbaniseringsekonomi är
knuten till den centrala kärnans storlek och utbud, med en efterfrågan som hämtas
från hela stadsregionen.
Ovanstående samband visar att skalekonomi i kombination med distanskänslighet kan
förklara förekomsten av både en central kärna och yttre kärnor.

Externaliteter och distanskänslighet
Ovanstående behandlar betydelsen av intern skalekonomi, d.v.s. skalfördelar som bara
beror på verksamhetens omfång i det enskilda företaget. Det enskilda företaget påverkas
även av så kallade externa skalfördelar. Fördelar av detta slag uppkommer när ett företag
får distanskänsliga insatsleveranser med bättre kvalitet och lägre transaktionskostnader
om insatsleverantören finns i närheten. Externa skalfördelar uppkommer också när
företags inbördes interaktion påverkar det enskilda företagets produktivitet. Det senare
fallet kan kallas kommunikationsexternalitet och det förra leveransexternalitet. Vi startar
med det senare.

27 Starret D A, Principles of Optimal Location in a Large Homogeneous
Area, Journal of Economic Theory (1974).
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Leveransexternalitet
En leverans- eller ”uppströmsexternalitet” kan bara realiseras om leverantörens efter
frågan från företag i en kärna eller hela regionen är tillräckligt stor. Ofta kan inte ett
enskilt kundföretag generera tillräckligt stor efterfrågan. Därför blir samlokalisering av
företag som efterfrågar samma slags insatsleveranser ett villkor för insatsleverantörens
etablering i en kärna eller en kärnas omland (yttre ring). Av detta skäl kallas den beskrivna externaliteten lokaliseringsekonomi (localisation economies). För de samlokaliserade
kundföretagen skulle vi kunna använda beteckningen ”samlokaliseringsfördel”.
Sådana fördelar av samlokalisering i en och samma kärna (eller i närheten av en och
samma kärna) kan gälla flera av kundföretagens insatsleveranser. I de senaste årtiondens
moderna ekonomi har kunskapsleveranser blivit ett allt betydelsefullare inflöde till
företags innovations- och förnyelseaktiviteter. Kunskapsflödena kan komma från privata
utvecklingsföretag, konsulter och från universitet. Dessutom antas även att de samlokaliserade företagen (ofta företag i samma bransch) på ett positivt sätt kan läcka eller spilla
över nya idéer till varandra (Karlsson och Johansson, 2006).28
De beskrivna sambanden betyder att en samlokalisering av företag till samma kärna
eller till samma region ger en fördel till företag som flyttar till en plats där liknande företag redan finns. Om distanskänsligheten för kundföretagens insatser är stor, ökar dessa
fördelar när företagen samlokaliseras i samma kärna eller samma lokala förtätning.
Därmed etableras en dynamik som genererar uppkomst av kärnor.
Vi kan också notera att uppströmseffekten för kundföretagen kan beskrivas som en
omvänd ”nerströmsexternalitet” för de företag som levererar insatser. När många kundföretag samlokaliseras, så stimuleras ett större och mer varierat utbud av insatsprodukter av skalberoende leverantörer.

Kommunikationsexternalitet
Kommunikationsexternaliteter uppkommer när interaktionen mellan företag påverkar
deras produktivitet på ett positivt sätt. Den följande texten redogör för detta fall med
referens till en formell modell i Fujita och Thisse (2002). Modellen visar särskilt effekten
av interaktionskostnadernas distanskänslighet. I modellen konkurrerar hushåll och företag om stadens mark. Hushållens bjudprisbeteende bestäms av deras behov att pendla till
en arbetsplats, vars läge bestäms av företagens lokalisering. Företagens bjudpris för olika
lägen bestäms av de fördelar som varje företag har av att interagera med andra företag.
I en första ansats antas att både hushåll och företag har linjära interaktionskostnader. De
alternativa lösningar som då finns bestäms av relationen mellan företagens och hushållens interaktionskostnader. Lösningarna presenteras i följande tabell, där vi noterar att
denna version av modellen inte generar någon jämvikt med flera kärnor.

28 Karlsson C and Johansson B, Dynamics and Entrepreneurship in a
Knowledge-Based Economy, in C. Karlsson, B. Johansson and R.R.
Stough (eds), Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge
Economy, Routledge, New York, (2006).
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Tabell 17. Urban struktur och avståndskänslighet – med linjära avståndskostnader för både
hushåll och företag

Avståndskänslighet

Urban struktur under jämvikt

Hushållets pendlingskostnad är mycket hög
i förhållande till företagets interaktions
kostnad

Staden blir fullständigt integrerad, så att det
finns hushåll och företag i varje område – del
− av staden.

Hushållets pendlingskostnad är medelhög
i förhållande till företagets interaktions
kostnad

I stadskärnan finns både hushåll och företag. I
en inre ring runt kärnan finns endast företag,
och i en yttre ring finns endast bostäder

Hushållets pendlingskostnad är låg i förhållande till företagets interaktionskostnad

Monocentrisk stad med företag i den centrala
stadskärnan, medan hushållen är lokaliserade
i en ring kring kärnan

För samtliga tre fall ovan

En tvåkärnig struktur är aldrig en jämvikt

I nästföljande tabell sammanfattas resultaten från en version av modellen där företagen
istället har exponentiella interaktionskostnader, samtidigt som hushållens pendlingskostnader är linjära. Icke-linjära interaktionskostnader innebär att ett företags tillgänglighet till andra företag faller exponentiellt med avståndet. Det väsentliga resultatet är
att flerkärniga mönster blir regel i fallet med exponentiella avståndskostnader, vilket
återspeglar att företagen har ett starkt behov av att samlokaliseras.
Tabell 18. Urban struktur och kärnornas storlek – med exponentiella avståndskostnader för
företag

Kärnornas storlek

Urban struktur under jämvikt

Två lika stora kärnor

Tvåkärnig urban region, där varje kärna
innehåller företag (arbetsplatser) och där
bostäder finns i områdena mellan och utanför
kärnorna.

Ett stort primärt centrum omgivet av två
sekundära centra

I den primära kärnan finns arbetsplatser,
liksom i de två sekundära kärnorna. Bostäder
finns i områden som omger de tre kärnorna.

Tre små ungefär lika stora stadskärnor

Arbetsplatser finns i de tre likstora kärnorna,
medan bostäder omger kärnorna.

Lösningen med två kärnor har vissa villkor som man bör uppmärksamma. Det första är
att kärnorna i jämvikt inte kan ligga för nära varandra. Det andra är att det finns relativt
mycket bostäder (med arbetskraftsutbud) i ”mellanrummet” mellan kärnorna.
Agglomeration som baseras på interaktion av ovanstående slag leder till kärnor som
är för små och har en täthet som understiger vad som är samhällsekonomiskt optimalt.
Skälet är helt enkelt att varje enskilt företags lokaliseringsval endast påverkas av den
fördel som kommer företaget till godo, lokaliseringsvalet påverkas inte av den positiva
effekt som lokaliseringen har på företag som redan finns i kärnan.
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Imperfekt konkurrens och distanskänslighet
Vi har i tidigare avsnitt observerat att man i stadskärnor men även utanför dessa kan
identifiera lokala förtätningar, möjligen ordnade i fraktala mönster. Empiriska observa
tioner indikerar att många sådana förtätningar av arbetstillfällen i samlokaliserade
företag som har ett likartat utbud, t.ex. försäljning av personbilar, advokattjänster, restaurangtjänster, glasögon och andra hälsotjänster, bildkonst och andra konstartefakter
m.m. Med marknader som uppfyller villkor för perfekt konkurrens är sådana förtätningar
av lokala kluster inte möjliga jämviktslägen. Inte desto mindre existerar de.
Under de senaste 20–25 åren har modeller utvecklats som antar att de berörda marknaderna kännetecknas av imperfekt konkurrens, och som därigenom tillåter klustring
av det slag som kan observeras. Huvudantagandet i detta sammanhang är att företagen
bjuder ut differentierade produkter, inklusive produkter med särskilt kundanpassad
service eller design. Det väsentliga är att varje samlokaliserat företag har sin egen profil
av differentierade produkter, vilket medför att marknaden inte har de egenskaper som
krävs för perfekt konkurrens.
De två vanligast formerna av imperfekt konkurrens är (a) oligopolistisk konkurrens
där varje företag har sin egen produkt (eller sin egen produktmix) och varje företag är
strategiskt beroende av konkurrenternas beteende, och (b) monopolistisk konkurrens
där varje enskilt företag bjuder ut produktvarianter som är unika för företaget ifråga,
samtidigt som antalet produktvarianter är så stort att varje företag upplever sig ha en
”egen” efterfrågekurva. Dessa marknadsegenskaper kompletteras med att kundefterfrågan är sådan att den återspeglar kunders preferens för variation och mångfald (taste for
variety).

En formell modell av detaljhandelskluster
För att belysa koncentrationer av företag som bjuder ut hushållstjänster, inklusive olika
typer av detaljhandel redovisar detta avsnitt en modellformulering i Fujita och Thisse
(2002). Denna modell behandlar inte hushållens resor (pendling) till arbetsplatser utan
belyser istället hushållens resor till köpcentra för inköp av differentierade hushållstjänster. I denna modelltyp finns en ömsesidig attraktion mellan hushåll och företag. Eftersom
hushållen efterfrågar mångfald av differentierade hushållstjänster, finns det en fördel av
närhet till platser där det finns många företag som bjuder ut sådana tjänster. Samtidigt
vill företagen finnas i områden där tillgängligheten till konsumenter är stor. Det leder till
att företagen samlokaliseras i köpcentra, trots att konkurrensen ökar när företagen finns
nära varandra.
Konkurrensen hålls emellertid tillbaka av att företagen säljer differentierade varor
och tjänster. De lösningar som redovisas – jämför tabell nedan – påverkas av hur mycket
mark som går åt till utbud av differentierade tjänster och hur mycket mark som behövs
till bostäder. Med stark differentiering finns det många företag och relativt mycket mark
konsumeras i tjänsteverksamheter. Med många hushåll och därmed många konsumenter
blir åtgången av bostadsmark en relativt sett starkare kraft.
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Tabell 19. Jämviktslösningar med ett eller flera köpcentra

Aktiviteter lokaliserade
till stadskärnan

Aktiviteter lokaliserade
utanför stadskärnan

Stort antal konsumenter jämfört
med antal differentierade företag

Bostäder och företag
(försäljningsställen)

Bostäder

Många differentierade företag
jämfört med antalet konsumenter

Bostäder och företag
(försäljningsställen)

Företag (försäljningsställen)

Sammanställningen i tabellen visar att utbudet av hushållstjänster – under jämvikt –
etableras i stadskärnan både när mångfalden av produkter är begränsad och när den är
omfattande. I det senare faller kommer även mindre centralt belägna försäljningsställen
att attrahera kunder som är bosatta i stadskärnan, och resultatet blir att stadsbygden får
flera köpcentra, av vilka några har karaktär av så kallad ”externlokalisering”. Genom att
i större detalj specificera olika konsumentgrupper och olika typer av differentierade produkter (hushållstjänster) kan man förvänta sig mer sammansatta mönster av köpcentra.

Dynamik och tillväxt
Ett återkommande drag för urbana modeller som tillåter flerkärniga lösningar är att modellerna har multipla jämvikter. Det har två betydelsefulla implikationer. Den första är
att varje stadsregions historia förklarar vilken av flera jämviktslägen som är attraktor för
regionens struktur och fortsatta utveckling. Stadsområdets historiska förlopp kan sägas
ha valt bort ett antal möjliga strukturer under ”resans gång”. Med hänsyn till urbana
regioners tröga strukturer innebär det en stegvis eliminering av initialt möjliga mönster.
Om den nu beskrivna implikationen kan tolkas som en dynamisk ”inlåsning”, så är
den andra implikationen av ett helt annat slag. Den innebär nämligen att varje jämviktsstruktur endast är lokalt stabil, vilket betyder att externa störningar kan medföra att en
given jämviktsstruktur kan brytas upp – och därmed öppnas vägen för nya jämviktslösningar att bli en attraktor som styr mot en ny urban struktur.
För en given stadsregion kan vi föreställa oss att det finns två alternativa nya transportleder. Vilket av dessa alternativ som väljs är en typisk extern faktor som kan påverka
vilken eller vilka alternativa jämviktsstrukturer som får rollen av attraktorer för den
urbana dynamiken. Med två alternativa strukturer kan små detaljer avgöra vilken som
”får övertaget”. De alternativa strukturerna handlar sällan om vilken kärna som kan
behålla rollen som central, men det kan gälla var en ytterkantskärna uppstår och var en
etablerad yttre kärna försvagas. I Henderson and Mitra (1996) är det konkurrens mellan
olika ”developers” som får avgöra selektionen av alternativa förlopp.29
Anas, Arnott och Small (1998), för inte diskussionen mycket längre än så här. De konstaterar att frågeställningen omfattar komplex dynamik med fenomen som katastrof, kaos, fraktala
och dissipativa strukturer, diffusion, självorganisering och ”path dependence”. De konstaterar att många modeller som förts fram inte har tydliga ekonomiska mekanismer. Men de
konstaterar också att urban dynamik omfattar betydelsefulla, icke-prissatta externaliteter med
självförstärkande återkopplingar, och dessa spelar med stor sannolikhet en betydelsefull roll.
29 Henderson and Mitra, The new urban landscape: Developers and Edge
Cities, Journal of Regional Science and Urban Economics, 26 (1996).
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Arketypiska kärnor och koncentration
av arbetsplatser
I föregående avsnitt har uppkomst och utveckling av kärnor främst behandlats som ett
allmänt urbanekonomiskt fenomen beroende på externaliteter och distanskänslighet.
Med en mindre generalisering finns det två huvudtyper av kärnor. Sådana som präglas av
koncentration av arbetsplatser – arbetsområden (employment centres) och å andra sidan
sådana som präglas av koncentration av detaljhandel – köpcentra (shopping centres).
Eftersom både funktion och drivkrafter är olika för dessa mer eller mindre arketypiska
kärnor bör de behandlas var för sig.
Den kanske största principiella skillnaden mellan modeller som behandlar koncentra
tion av arbetsplatser (A-kärnor) och köpcentra (K-kärnor) ligger i hushållens roll. De
förra grundas på att hushållens välfärd och agerande drivs av förvärvsarbete – earning
– och boende. Analysen kommer härmed främst att koncentreras kring arbets- och
bostadsmarknaders struktur och jämviktsvillkor.
I ansatser som handlar om köpcentra ligger hushållens funktion i att agera som
konsumenter utan någon egentlig återkoppling till arbete och boende. I modeller och
analyser av köpcentra ligger tyngdpunkten framför allt i aktuella företags strategier och
agerande under olika marknads- och konkurrensvillkor. Det gäller fastighetsföretag i rollen som ägare, utvecklare eller operatörer av köpcentra och enskilda butiksföretag som
vinstmaximerade serviceföretag.
I följande tablå har en del mer utmärkande egenskaper i analys av A- och K-kärnor
sammanställts. Det handlar bl.a. om områdenas olika resberoende men också om olika
sociala beroenden eller sammanhang. Områden som präglas av arbetsplatser påverkas
naturligtvis mer av arbetslivets organisation och villkor, medan köpcentra mer påverkas
av hushållens konsumtionsvanor och privatliv. Typområdena har också olika sälj- och
inköpsmarknader. I ena fallet avsätter företagen i högre grad sina produkter på större
geografiska marknader – ibland till och med på världsmarknaden. Företag i köpcentra
har å andra sidan sin helt avgörande marknad i ett nära omland av hushåll.
I verkligheten är naturligtvis inte de två typerna ömsesidigt uteslutande. Tvärtom,
flertalet kärnor är mer eller mindre både och. Centras utveckling får mer eller mindre
näring från bådas kraftfält och konkurrensvillkor.
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Tabell 20. Arketypiska kärnor

Egenskaper

Arbetsplatsområde
Företagsområde

Handelsområde
Köpcentrum

Funktion

Förvärvsarbete ”earning”

Konsumtion ”spending”

Resberoende/beteende

Pendling, tjänsteresor
Frekventa – dagliga

Inköpsresor
Lågfrekventa (veckovisa)

Social organisation

Arbetsliv och arbetsorganisation

Privatliv och konsumtionsvanor

Säljmarknad

Företag; fjärrmarknad (export)

Hushåll; närmarknad

Köpmarknad

Närmarknad

Fjärrmarknad

Nyckelfaktorer
(Drivkrafter)

Externa skalfördelar
Kunskapsöverföring
Pool av arbetskraft
Minimering av pendling

Monopolistisk konkurrens
Produktbredd
Minimering av sökkostnader
”Multipurpose trips”

Dominerande aktörer

Exportföretag
Specialiserade företag

Detaljhandel, kedjor
(konceptföretag)

Konkurrensmedel

Produktivitet, skalfördelar

Pris och produktbredd

Resurser/exploatering

Täta (kontor)

Ytkrävande (parkering)

I den påföljande genomgången behandlas först olika bidrag om koncentrationen av
arbetsplatser till kärnor. Därpå följer bidrag om koncentration som domineras av handel.

Teoretiska effekter av arbetsplatser i yttre kärnor
Under 1990-talet kom ett flertal teoretiska bidrag om koncentration av arbetsplatser –
företag – i yttre kärnor. De första var kraftigt förenklade och som i alla sådana här sammanhang är utgångspunkten en monocentrisk stadsregion. Huvudfrågorna koncentreras
kring:
• Hur regionens omland påverkas av tillkomst av arbetsplatser i en yttre kärna?
• Befolkningens fördelning och tillväxt?
• Bostads- och arbetsmarknadens utbud och efterfrågan?
• Hushållens pendling?
Zang och Sasaki (2000) representerar, trots sina förenklingar, en av de mer intressanta
ansatserna.30 De utgår från en öppen monocentrisk stadsregion. Att den är öppen betyder
att den tillåter inflyttning. I utgångsläget är alla arbetsplatser koncentrerade till stadskärnan och hushållen, som är lokaliserade i ett cirkulärt omland, har tillgång till ett tätt
transportnät av radiella och tangentiella ringleder, för att pendla till stadskärnan.

30 Zang och Sasaki, Spatial structure in an open city with a subcenter,
The Annals of Regional Science (2000).

Stadsutbredning och regionala stadskärnor 71

Hushållen förutsätts ha likartade preferenser ifråga om bostadsyta och annan konsumtion. Den senare behandlas som en odifferentierad grupp av produkter – varor och
tjänster. Hushållen antas välja sammansättningen av bostadsläge, bostadsyta och övrig
konsumtion för att maximera sin välfärd. I valet måste de beakta att utgifter för boende –
yta x hyra – och utgifter för pendling, kostnad per km x avstånd till kärnansamt anpassa
alla övriga konsumtionsutgifter så att de inte överstiger inkomsterna. Drivkrafter i företagens lokalisering beaktas inte.
Författarna inleder med att påvisa jämviktsvillkoren och deras egenskaper. Jämvikt betyder i det här fallet att samtliga hushåll fördelas på så sätt att de inte kan göra
välfärdsvinster genom att flytta. Detta innebär framför allt att regionen får en entydigt
fallande hyresstruktur från kärnan ut mot periferin. Strukturen blir en konsekvens av att
fastighetsägarna förutsätts fördela – hyra ut – tillgänglig yta till hushåll med den högsta
betalningsviljan i varje enskilt läge. Möjligheterna för ett hushåll att betala marginellt
mer för ett läge ligger i att lokalisera sig närmare stadskärnan – d.v.s. kortare pendlingsresor.
Nästa steg innebär att en yttre kärna av arbetsplatser tillförs – lokaliseras – exogent. Det senare betyder att lokaliseringen av den yttre kärnan (A) bestäms utifrån eller
exogent, d.v.s. vid sidan av modellen eftersom det inte finns några lokaliseringskrafter
för företagen – förslagsvis av ett planeringsorgan eller en developer. Däremot förutsätts
att det blir lika många arbetsplatser i den tillkommande kärnan som antalet hushåll som
föredrar att pendla dit – d.v.s. den yttre kärnans storlek blir beroende av dess omland
och omlandet beror på dess läge relativt stadskärnan. Den yttre kärnans existens och omland blir i detta fall uteslutande en funktion av dess roll – tillgänglighet – på regionens
bostadsmarknad.
I följande figur illustreras stadskärnans och den yttre kärnans omland, då den yttre
kärnan lokaliseras i A (på avståndet m meter från stadskärnan).
Figur 9.

Omlanden kommer naturligtvis också att bero på effektivaste ruttval. För hushåll i
stadskärnans omland blir det alltid effektivast att pendla till kärnan på en radiell led. För
hushåll i den yttre kärnans omland blir däremot ruttvalet beroende på bostadens läge och
den yttre kärnans läge. Om bostaden ligger närmare stadskärnan än den yttre kärnan är
bästa val en ringled fram till en radiell led som går genom den yttre kärnan. Om å andra
sidan bostaden ligger längre ut blir kortaste rutt närmaste radiella led till den ringled som
går igenom den yttre kärnan. Det verkar självklart att yttre kärnor ökar tvärresandet och
belastningen på ringleder men resandet beror också på hur långt ut de yttre kärnorna
lokaliseras.
I gränslinjen mellan stadskärnans och den yttre kärnans omland blir kostnaden
(uppoffringen) för att pendla samma för pendling till båda kärnorna. Gränslinjen blir
i figuren en funktion av avståndet till den yttre kärnan och vinkeln mellan den radiella
leden genom den yttre kärnan och någon annan radiell led.
Tillförs en yttre kärna på detta sätt finns det två jämviktsfall. Det första fallet (A) innebär att den yttre kärnan lokaliseras inom stadsregionens ursprungliga omland som har
radien b – d.v.s. m < b och det andra fallet (B) att den yttre kärnan lokaliseras utanför
stadsregionen – d.v.s. m > b.
Man kan också tala om ett tredje fall. Nämligen då den yttre kärnans avstånd blir
större än två radier av stadsregionen (m > 2 b). I detta tredje fall bildar den yttre kärnan
en ny stadsregion med ett självständigt omland. De två fallen illustreras i följande figurer.
Figur 10.

Fall A

Fall B

Huvuddelen av författarnas bidrag ägnas därpå åt s.k. komparativ jämviktsanalys. Och de
undersöker – teoretiskt – marginella effekter i jämvikt av förändringar i pendlingskostnad, hushållens inkomster, priset på jordbruksmark och avstånd till yttre kärna – d.v.s.
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avståndet mellan regionkärna och yttre kärna. I följande två tabeller har vi sammanfattat
de viktigaste resultaten av dessa övningar i de två aktuella fallen.
Huvuddelen av dessa är intuitivt förståeliga, men kan ändå behöva kommenteras. Blir
det dyrare (realt) att pendla krymper, som framgår, stadsregionen i flertalet betydelse
fulla avseenden. Stiger å andra sidan inkomstnivån för stadsregionens hushåll expanderar den i samma avseenden – inte bara på så sätt att man får råd att pendla längre.
Efterfrågan på yta växer och hela befolkningen inom regionen växer.
Om priset på jordbruksmark växer – d.v.s. det blir dyrare att exploatera ny bostadsmark – krymper också regionen. Däremot påverkas inte lägesräntorna inom regionen
– eftersom de helt bestäms av konkurrensen om bostadsmark inom regionens gränser.
Slutligen, om den yttre kärnan förskjuts utåt växer totalt tillgängligt omland och därmed
befolkningen.
Tabell 21. Marginella jämviktseffekter.
Fall A – yttre kärna inom stadsregionens gränser (radie)

Effekt på:
Total
befolk
ning

Radien
i stads
kärnans
omland

Avstånd till
den yttre
kärnans om
landsgräns

Läges
ränta
(hyra)

Total lägesintäkt
minus alternativ
värdet av jord
bruksmark

Ökning av:
Pendlingskostnad

–

–

–

–

–

Inkomstnivån

+

+

+

+

+

Priset på jordbruksmark

–

–

–

0

–

Avstånd till yttre kärna

+

0

+

0

+

Fall B ger i stort sett samma resultat. Den intressanta skillnaden ligger väsentligen i hur
gränslandet mellan den yttre och inre stadskärnans omland påverkas. Stiger pendlingskostnaden trycks gränslinjen ut – d.v.s. stadskärnans omland blir relativt mer attraktivt.
Stiger inkomstnivån blir däremot effekten omvänd – d.v.s. växande inkomster minskar
attraktiviteten i stadskärnans omland och ökar attraktiviteten av att bo i den yttre kärnans omland.
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Tabell 22. Marginella jämviktseffekter.
Fall B – yttre kärna utanför stadsregionens gränser

Effekt på:
Radien i
Total
befolk- stads
kärnans
ning
omland

Avstånd till
gränslandet
mellan inre
och yttre
kärnans
omland

Avstånd till
den yttre
kärnans
omlands
gräns

Läges
ränta
(hyra)

Total läges
intäkt minus
alternativvär
det av jord
bruksmark

Ökning av:
Pendlingskostnad

–

–

+

–

–

–

Inkomstnivån

+

+

-

+

+

+

Priset på jordbruksmark

–

–

+

–

0

–

Avstånd till yttre
kärna

+

0

+

+

0

+

Vad är då författarnas slutsatser av analysen? De betonar framför allt dess förenklande
förutsättningar – särskilt att företagens verksamhet inte förutsätts kräva någon mark och
att lönenivån bestäms exogent – d.v.s. att regionen inte har någon egentlig arbetsmarknad.

Uppkomst av arbetsplatser i inre och yttre kärnor
I Fujita och Thisse (2002) behandlas uppkomsten av arbetsplatser i inre och yttre
kärnor med två olika teoretiska ansatser. De tar härmed itu med en av de allvarligaste
förenklingarna i Zang och Sasaki m.fl. liknande. Det gäller förutsättningen om exogent
givna – etablerade – inre och yttre kärnor av arbetsplatser. De inför i stället vinstmaximerande företag som i konkurrens får etablera sig fritt. Uppkomst och lokalisering av
kärnor av arbetsplatser behandlas således inom modellen – d.v.s. endogent. Kärnor blir
självorganiserade fenomen av enskilda aktörer. För att reda ut detta inför författarna en
del förenklingar avseende hushållen.
Här får man i första hand skilja mellan två olika fall beroende på företagens inflytande
på arbetsmarknaden. I det första fallet förutsätts företagen vara relativt små utan
möjlighet att genom sitt agerande var för sig påverka regionens lönebildning. I det andra
fallet utgår man däremot från att ett relativt stort företag i sin lokalisering kan påverka
efterfrågan på arbetskraft och härmed också lönestrukturen. Det aktuella företaget är
med andra ord så stort att det genom sin lokalisering i regionen kan skapa en yttre kärna
av arbetsplatser.
Det första fallet bygger vidare på förutsättningar att det finns två olika typer av företag, dels exportföretag som avsätter sina produkter på en världsmarknad där de inte kan
påverka priserna, dels specialiserade företag som antingen kan vara varuproducerande
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underleverantörer eller har verksamheter som säljer specialiserade företagstjänster. Det
avgörande är att exportföretagens produktionsvillkor förutsätts ha växande fördelar
av mångfalden av de specialiserade företagens produkter och närvaro.
Här införs givetvis också en förutsättning om transport- och kommunikationskostnader. De antas vara desamma för alla typer av specialiserade produkter och linjärt beroende av avståndet mellan exportföretag och specialiserade företag. Det finns således ett
attraherande marknadsberoende mellan de två företagstyperna – branscherna. Exportföretagen får fördelar av närhet till många olika typer av leverantörer av s.k. intermediära
varor och tjänster. De senare får fördelar av en närmarknad av exportföretag – d.v.s. en
koncentration av arbetsplatser. Det finns samtidigt en motverkande kraft. Alltfler företag
i den ena eller andra eller båda branscherna i samma kärna driver upp konkurrensen
om mark och lokaler med åtföljande stigande hyror, som verkar som en repellerande
kraft.
Införs nu dessutom hushåll som antas pendla till den ena eller andra typen av företag
uppstår ytterligare en konkurrent om plats. Ju starkare företagen koncentreras till en
kärna – inre eller yttre – desto större omland av hushåll. Med större omland följer nödvändigtvis också högre genomsnittliga kostnader för pendling. Härmed drivs också både
hyror och löner upp i närheten av aktuell kärna av arbetsplatser och den centrifugala
marknadskraften av företagens lokaliseringsbeslut växer.
Beroende på olika egenskaper i företagens och hushållens mark- och kommunikationsberoende finns det i huvudsak fyra olika jämviktsfall. Utgår man från att export
företagen är särskilt markextensiva – kräver lager och liknande – drivs de ut från
regionens inre delar. Det intressanta är att i varje fall av jämvikt finns det en största
central regionkärna som innefattar både exportföretag och specialiserade företag. Yttre
kärnor däremot består antingen av uteslutande exportföretag eller en blandning av båda
branscherna. Enbart specialiserade företag i yttre (mindre) kärnor förekommer
inte i jämvikt.
Yttre kärnor måste ”stabiliseras” av företag som har sin marknad utanför regionen. I
följande figur beskrivs de fyra jämviktsfallen schematiskt – E = exportföretag, S = specialiserade företag och H = hushåll.
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Figur 11. Fyra jämviktsfall med exportföretag och specialiserade leverantörer av varor och
tjänster

De skisserade mekanismerna tydliggörs och blir framför allt skarpare om man inför ett
relativt stort företag med många sysselsatta i stället för många mindre företag som inte
var för sig kan påverka arbetsmarknaden. En modell av detta slag finns också diskuterad i
Fujita, Thisse och Zenou (1997).31
Utgångspunkten är således att en större arbetsgivare ska besluta om lokalisering av
en ny anläggning på en urban arbetsmarknad vars etablerade företag är för små för att
var för sig påverka både den lokala arbetsmarknaden och bostads-/lokalmarknaden.
Det tillkommande större företaget tänks också kunna påverka inflyttning av arbetskraft
från en omgivande glesbygd utanför regionens aktuella pendlingsomland. Modellen är
således öppen.
Då lönerna utanför regionen förutsätts vara lägre än inom pendlingsregionen (eftersom boendekostnaderna – markhyran – utanför region är lägre) leder konkurrensen
31 Fujita, Thisse och Zenou, On the endogeneous formation of secon
dary employment centres in a city, Journal of Urban Econ 41 (1997).
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om arbetskraft till att en ny större arbetsgivare söker sig mot regionens yttre delar. Men
härmed avtar också fördelarna av närhet till specialiserade tjänsteföretag och andra
mindre underleverantörer som i första hand koncentreras till regionens största kärna
(jämför ovan). Frågan är således hur det tillkommande företaget ska balansera dessa två
motverkande marknadskrafter och vad det får för konsekvenser för regionens struktur?
Mekanismerna kan formaliseras med en linjär stadsregion som i utgångsläget är
monocentrisk, där hushållen (N) har likartade bostadspreferenser och en standardiserad
– given – utrymmesstandard. Hushållens ekonomiska välfärd blir således helt beroende
av all övrig konsumtion som behandlas som en utgiftsgrupp (z). Så länge hushållen inte
bor i eller omfattas av stadsregionen förutsätts de ha en reservationsvälfärd – en minsta
acceptabel välfärdsnivå som betecknas med (z) .
Nollpunkten betecknar regionkärnan och ye läget av ett tillkommande företag. Budgetrestriktionen för ett nytt (inflyttat) eller befintligt hushåll som bor i läge x och arbetar
i läge y blir
+ t / x – y / + R(x) = w(yi)
där t är pendlingskostnad per avståndsenhet, R(x) bostadskostnaden i läge x och w(yi)
lönenivån i läge yi.
Före tillträde av ny stor arbetsgivare förutsätts att regionen är i jämvikt och att alla
som har arbetsplats i kärnan får lönen w. Jämvikt på bostadsmarknaden innebär att
+ tx + R(x) = w
Antar man då för enkelhets skull att alternativvärdet av mark (utanför regionen) är noll
kommer regionen att sträcka sig (b) enheter på ömse sidor om kärnan.
b = (x – ) / t
Detta betyder att regionens utbud av arbetskraft (egentligen antal hushåll N) blir en växande funktion av lönenivån och fallande med stigande pendlingskostnad.
U (w) = 2 (w – ) / t
Etablerade specialistföretag i kärnan antas tillsammans ha en fallande efterfrågan på
arbetskraft som i sin enklaste form är
E (w) = (A – w) / θ
där A och θ är två konstanter. För U(w) = E(w) får man en jämviktslön w*.
Det tillkommande företaget har ett fixt produktionsmål Q , ett fixt pris och ett
bestämt arbetskraftsbehov . Lokaliseras företaget i läge Ye och betalar lönen We blir dess
vinst (V) som
V=

Q – We (a Ye + c) Q

där (a) är kostnaden för kontakter (leveranser) från specialföretagen i kärnan och (c) är
marginalkostnaden för all annan resursanvändning vars priser förutsätts oberoende av
företagets lokalisering inom regionen.
Det finns nu tre olika jämviktsfall. Det intressanta är att jämvikten på arbetsmarknaden i form av förändringen i antal sysselsatta hushåll kommer att bli olika och mindre än
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det tillkommande företagets behov och förklaringen till detta är naturligtvis att lönenivån drivs upp då den större arbetsgivaren kommer in på den lokala arbetsmarknaden och
härmed trycks arbetskraftsefterfrågan i de lokaliserade specialföretagen i kärnan ihop.

Fall A
I det första fallet lokaliseras det tillkommande företaget i den inre kärnan eller i dess
omedelbara närhet och balans på arbetsmarknaden innebär att:
E (w) + = U (w)
Den nya och högre jämviktslönen blir
w1* = w* +

/ (1/θ + 2/t)

och sysselsättningen (antalet hushåll) ökar med
∆ N 1=

/ (1+t / 2θ)

vilket är mindre än .

Fall B
Lokaliseras det nya företaget närmare regionens periferi och utanför en viss kritisk punkt
x+ uppstår en yttre kärna som för att attrahera tillräcklig arbetskraft I (pendlare) kan hålla
en lönenivå som är lägre än w1*, eftersom de aktuella hushållen får ett kortare pendlingsavstånd. Men då lönenivån blir lägre (än i fall A) följer också att förändringen i efter
frågad arbetskraft ∆ N2 blir större än ∆ N1 men mindre än .

Fall C
Det är endast i det tredje fallet då det tillkommande företaget lokaliseras /2 enheter
utanför regionens pendlingsomland (b) som efterfrågan på arbetskraft växer med hela .
I detta fall finns det heller ingen direkt konkurrens med företagen i den inre kärnan;
endast arbetskraft rekryteras utanför regionen.
Härmed följer att det tillkommande företagets och hela arbetsmarknadens lönenivå
faller då det gradvis flyttas ut från regionkärnan. Företaget måste balansera detta med
stigande kostnader för kontakter med specialistföretagen i regionkärnan. Är dessa
kostnader stora lokaliseras nykomlingen nära regionkärnan och konkurrensen om
arbetskraften där blir intensiv (och lönerna drivs upp). Är nykomlingens kostnader för
leveranser från kärnföretagen små söks en så perifer lokalisering som möjligt för att hålla
nere lönekostnaderna.
Lokaliseringen av den yttre kärnan beror på grundparametrarna i den urbana ekonomin. Det gäller särskilt θ som avgör arbetskraftsefterfrågans elasticitet bland företagen
i regionkärnan. Med växande θ blir efterfrågan mindre elastisk och följden blir att det
tillkommande företaget möter en hårdare konkurrens på regionens arbetsmarknad.
Effekten blir att företaget drivs ut mot regionens periferi – för att komma bort från centrumföretagens konkurrens på arbetsmarknaden.
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Investerare, arbetsplatser och yttre kärnor
Uppkomsten av yttre kärnor – lokalisering, kapacitet och påverkan på en stadsregions
arbets- och fastighetsmarknad – kan också analyseras från ett mer renodlat investerarperspektiv. I denna typ av studier koncentreras beslutsproblemet kring en vinstmaximerande exploatör – developer. I Henderson och Mitra (1996) redovisas ett sådant bidrag
med rubriken ”The new urban landscape: Developers and Edge Cities”. Det aktuella
bidraget har flera likheter med de modeller som tidigare diskuterats.
Diskussionen utgår från en investerare som överväger att bygga ett nytt stort centrum
i en region med en befintlig regionkärna men utan andra kärnbildningar. En teoretisk
modell formuleras som visar hur exploatörens förväntade vinst varierar beroende på hur
långt från regionkärnan den nya kärnan lokaliseras och hur stor den görs. Därefter diskuteras hur de för investeraren optimala besluten beror på olika parametrar och förutsättningar i övrigt.
Först diskuterar författarna på vad sätt yttre kärnor skiljer sig från traditionella för
orter. Därefter beskrivs den teoretiska modellen och resultaten från olika simuleringar
som gjorts. Slutligen görs ett försök att dra några slutsatser.
Författarna betonar att yttre kärnor i den amerikanska meningen, d.v.s. ”edge cities”,
inte är traditionella förorter eller sovstäder som formats genom successiv utflyttning av
hushåll och relaterad närservice. De har tvärtom som regel bildats genom strategiska
beslut om att utveckla hela marknaden för kontorsfastigheter; beslut fattade av stora
privata eller offentliga fastighetsinvesterare – developers. Kärnornas omfattning framgår
klart av tabellen nedan som redovisar indikativa data för tio yttre kärnor i olika amerikanska stadsregioner.
Tabell 23. Uppgifter om investerare, planerad och hittills realiserad yta samt sysselsättning
för tio amerikanska Edge Cities.

Planerad
kontorsyta
miljoner kvm

Syssel
Färdig
satta 1993 i
yta 1993 i
miljoner kvm tusental

Edge city

Investerare

Irvine,CA

Irvine Co.

4,20

3,07

165

Tyson's corner, VA

Til Hazel

4,65

2,60

80

I80/284, NJ

Local govt.

1,39

0,46

75

Schaumburg, IL

Local govt.

1,86

1,02

71

Reston, VA

Till Hazel

2,79

1,67

45

Research Triangle Pk, NC

U.N.C.

2,04

1,30

40

Dearborn-Fairland, MI

Ford Land Devel.

0,74

0,37

25

Rariton Ctr, NJ

Visceglia Brothers

2,79

1,02

20

Park 10, Houston, TX

Wolf companies

1,30

0,37

15
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I den bland planerare välkända boken ”Edge Cities” av Joel Garreau (1991) anges 465 000
kvadratmeter (fem miljoner kvadratfot) som undre storleksgräns för en yttre kärna. Det
kravet uppfylls av samtliga i tabellen redovisade kärnor och vissa gör det många gånger
om. För att få perspektiv på omfattningen av dessa investeringar kan nämnas att kontors
ytan i Stockholms innerstad uppgår till cirka sex miljoner kvadratmeter.
Aktuella kärnor är inte bara stora jämfört med den centrala kärnan i många storstadsregioner. De är naturligt nog också modernare och tillhör i allmänhet en högre kvalitetsklass. Så tillhör t.ex. alla 3,1 miljoner kvadratmeter kontorsyta i Irvine den högsta kvalitetsklassen vilket kan jämföras med 2,3 miljoner kvadratmeter som finns i den centrala
regionkärnan i samma storstadsområde, d.v.s. i Los Angeles centrum.
Nya kärnor av denna storleksordning konkurrerar självklart med respektive regions
historiska centrum och eventuella andra yttre kärnor om regionens resurser. Det framstår därmed som uppenbart att beslut om deras lokalisering och kapacitet måste vara
baserade på strategiska överväganden.

Modell och simuleringar
Den teoretiska modell med vars hjälp analyserna görs är relativt enkelt uppbyggd. Den
utgår från en investerare som ska bestämma hur stort ett nytt centrum ska vara och var
det ska lokaliseras för att vinsten ska maximeras. Investeringen ska göras i en region
med ett historiskt centrum och utan yttre kärnor. Den nya kärnan kan ges olika kapacitet
och den kan lokaliseras på ett kortare eller längre avstånd från befintlig regionkärna.
Kärnorna konkurrerar om regionens arbetskraft som antas jämnt fördelade i regionen.
Företagen är lokaliserade i endera av dessa två centra som utgör de enda arbetsplatserna
i regionen. Vidare antas att företagen saknar interna skalfördelar men att de kan dra
nytta av andra företag; större nytta ju närmre de ligger varandra. Det finns med andra ord
externa skalfördelar.
Om den nya kärnan etableras på tillräckligt stort avstånd från den befintliga kärnan
blir deras mark- och bostadsmarknader helt oberoende av varandra. Om den i stället
etableras mycket nära det befintliga centrumet kommer en del av kärnornas omland
att vara gemensamt. Däremellan finns ett läge för det nya centrumet där respektive
marknader precis gränsar till varandra utan överlappning. Av dessa och en del andra
förutsättningar följer att summan av boende och pendlingskostnaderna för dem som
arbetar i det nya centrumet ökar ju närmare det ligger regionkärnan vilket i sin tur leder
till högre lönekrav och därmed lägre lönsamhet för investeraren. Å andra sidan betyder
kortare avstånd till regionkärnan också att (de avståndsberoende) externa skalfördelarna
ökar för företagen i det nya centrumet vilket ökar deras lönebetalningsförmåga. För det
tredje innebär ett kortare avstånd också att de externa skalfördelarna växer för företagen
i regionkärnan vilket reducerar investerarens ”marknadsmakt”. Frågan om optimalt
avstånd beror med andra ord på avvägningar mellan nämnda tre effekter.
Sambandet mellan regionkärnans kapacitet och det nya centrumets lokalisering
tycks vara än mer komplex och i vissa fall pekar simuleringarna på att mycket små
förändringar i regionkärnans kapacitet får stora återverkningar på den nya kärnans
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lokalisering. Vilken kapacitet en ny kärna ska ges framstår som något enklare att avgöra.
Allmänt tycks gälla att dess kapacitet bör vara mindre ju större kapacitet som redan finns
i regioncentrum och vice versa.
Det är svårt att dra några för regionplaneringen konkreta slutsatser av denna studie.
En allmän reflexion är dock att dess investerarperspektiv representerar en viktig aspekt
på frågan om drivkrafter bakom utvecklingen av yttre kärnor. Analysen visar att stora
fastighetsinvesterare spelar en strategisk roll för etablering av yttre kärnor i amerikanska
storstäder och att beslut om var och hur stor en sådan kärna lämpligen bör göras snarare
måste ses som ett strategiskt engångsbeslut än som en successiv anpassning till rådande
marknadsförutsättningar. I denna mening påminner analysen onekligen om pläderingen
för utbyggnad av stora halvcentrala arbetsplatskoncentrationer i Skiss 1966 till regionplan för stockholmstrakten.

Identifiering av kärnor med arbetsplatser
Det finns ett flertal bidrag som behandlar frågan om hur kärnor med arbetsplatser kan –
bör – identifieras och avgränsas geografiskt. Vid en första anblick verkar kanske frågan
något konstlad: Kan man inte helt enkelt peka ut kärnor på någon aktuell – ekonomisk –
karta. Det beror på vad man menar med en kärna. Och hur dess förekomst ska objektifieras. Ska förekomsten av kärnor kvantifieras kan det handla om tätheten av arbetsplatser
– antal per ytenhet – eller koncentrationen av absolut antal arbetsplatser eller bådadera.
I en mer eller mindre suburbaniserad stadsregion kommer kärnor bl.a. att yttra sig i
en lokalt förhöjd täthet av arbetsplatser. Frågan är hur mycket den lokala tätheten ska
höjas för att identifiera en kärna – 30, 40, 100 eller 200 procent eller mer? Är det den
genomsnittliga lokala tätheten som ska vara avgörande eller skall varje mindre del av
kärnan ha en minsta täthet? Vad är den relevanta omgivning som den förhöjda tätheten
ska mätas ifrån? Från hela regionens genomsnittliga täthet eller från en statistiskt förväntad täthetsfunktion?
En annan avgörande fråga om identifiering och avgränsning av kärnor gäller geografisk upplösning – skala. Som vi betonat i inledningen handlar detta ytterst om urbana
strukturers fraktala egenskaper. Det är också uppenbart att koncentrationen av kärnor
framstår olika om man ser på en karta i skala 1:100 000 jämfört med en karta i skala
1:10 000.
Diskussion om identifiering och avgränsning av kärnor förekommer dels som speci
fika bidrag, dels som inledning eller redovisning av indata till någon mer omfattande
empirisk analys. Ett intressant bidrag i den första gruppen redovisas av McMillen (2001)
med rubriken ”Nonparametric Employment Subcenter Identification”.32
McMillen inleder med att referera ett antal tidigare bidrag som behandlat frågan. Här
nämns exempel där kriterierna för en kärna varit minst tio arbetsplatser per acre och
samtidigt minst 10 000 arbetsplatser. Medan en annan studie tillämpat minst 20 arbetsplatser per acre och minst 20 000 arbetsplatser. Den senare avser Chicagoregionen.
32 McMillen, Nonparametric Employment Subcenter Identification,
Journal of Urban Economics 50 (2001).
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I ytterligare en annan studie används gränserna tio arbetsplatser per acre och minst
3 000 arbetsplatser. Dessa studier avser alla tre förhållanden i USA. Det är uppenbart
att denna typ av kriterier måste variera med hänsyn till aktuella regioners storlek eller
liknande egenskaper. I detta sammanhang kan nämnas att vi inte funnit något liknande
bidrag om identifiering av kärnor i europeiska storstadsregioner.
McMillens utgångspunkt är att funktionell avgränsning av kärnor bör vara oberoende
av skalor. Han börjar därför med att införa en ”preliminär” definition av en yttre kärna
(subcenter). ”En yttre kärna är en plats, (1) som har en signifikant större täthet av
arbetsplatser än sin närmaste omgivning, och (2) vars täthet har en signifikant effekt
på regionens allmänna (overall) täthet av arbetsplatser.” McMillen inför således två
statistiska signifikanskriterier för att identifiera kärnor. McMillens ansats betyder vidare
att kriterierna för kärnor blir beroende av varje regions specifika egenskaper – storlek,
utspridning och form.
Den föreslagna och testade metoden omfattar två steg. Det första steget innebär att
man tillämpar en s.k. icke-parametrisk estimation i form av en vägd regression för att
fastställa en utjämnad täthetsfördelning av arbetsplatser. Vägningen sker med avseende
på närlokaliserade områdens täthet – d.v.s. en slags viktade glidande medelvärde. Platser
vars faktiska täthet avviker positivt från den utjämnade täthetsfördelningen blir härmed
kandidater till yttre kärnor. Eller med författarens ord: ”Thus a potential subcenter is a
site with unusually large density after broad spatial trends are accounted for.”
Det andra steget innebär sedan att man med en mycket speciell metod testar om
identifierade kandidatkärnors täthet påverkar hela regionens täthetsfördelning. I detta
test beaktar man fördelningens avståndsberoende från regionkärnan. Den slutliga listan
av kärnor inkluderar platser som på ett statistiskt säkerställt sätt förklarar täthetsfördelningen. Med författarens ord: ”The procedure captures the idea that a subcenter is an area
with an employment density that is significantly higher than would be expected based
only on its distance from the CBD.”
Huvuddelen av McMillens artikel handlar efter genomgången av metod om tillämpning för sex amerikanska storstäder – häribland Chicago, Dallas och Houston. I flertalet
av dessa storstadsregioner har andra – häribland också Garreau – mer eller mindre
systematiskt avgränsat yttre kärnor. McMillen påvisar vilka avvikelser som uppstår då
man tillämpar en metod som är mindre godtycklig och som reducerar inflytandet från
tillämpad geografisk upplösning – skala.
Ett annat liknande bidrag om kvantitativ identifiering av kärnor redovisas av Craig
och Pin (2001) i artikeln ”Using Quantile Smoothing Splines to Identify Employment
Subcentres i an Multicentric Urban Area”.33
Studien beskriver också en statistisk metod för att definiera och identifiera yttre
kärnor i storstadsregioner. För att tillämpa den krävs uppgifter om antal sysselsatta per
ytenhet i små geografiska delområden motsvarande dem Regionplanekontoret använder

33 Craig och Pin, Using Quantile Smoothing Splines to Identify Employ
ment Subcentres i an Multicentric Urban Area, Urban Economics 49
(2001).
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i sina trafikanalyser. För dessa delområden krävs också uppgifter om områdenas avstånd
till regionens centrala centrum.
Metoden är deskriptiv och bygger således inte på några explicita antaganden om före
tagens lokalisering. Dess stora fördel är att den inte kräver på förhand fastlagda undre
gränser för antalet sysselsatta eller tätheten i de (små) delområden som tillsammans
formar yttre kärnor.
Nedan beskrivs först den statistiska metodiken och därefter tillämpningen för
Houston, USA.

Statistisk metodik
Yttre kärnor kan definieras som områden där antalet arbetsplatser överskrider en viss
nivå. För att en sådan definition ska bli meningsfull fodras därutöver en övre gräns för
områdets geografiska storlek vilket är liktydigt med att bestämma en undre gräns för
antalet arbetsplatser per ytenhet. Det finns flera exempel på studier där en regions ”flerkärnighet” beskrivits genom att först identifiera små områden som fyller täthetskrav av
detta slag, därefter slå samman dem som gränsar till varandra och slutligen kontrollera
om deras sammantagna sysselsättning är stor nog för att passera den uppsatta ribban för
absolut storlek.
Att fastlägga gränser av detta slag innebär oundvikligen ett visst godtycke; med lågt
satta gränser blir resultatet många yttre kärnor och om högre krav ställs blir antalet yttre
kärnor färre. En annan komplikation är att antalet arbetsplatser per ytenhet vanligen
faller med växande avstånd från regioncentrum. Mot den bakgrunden framstår det som
naturligt att låta kraven på arbetsplatsområdenas storlek och täthet variera med avstånd.
Ett arbetsplatsområde med en viss storlek borde således kunna klassificeras som för litet
för att vara del i en yttre kärna om det ligger nära regioncentrum men som stort nog om
det ligger längre från centrum.
I de vanligaste analyserna av hur tätheten av arbetsplatser varierar med avståndet till
regioncentrum tillämpas oftast ordinär regressionsanalys med tätheten som beroende
och avståndet som oberoende variabel. Sambandets antas ha formen av en kurva utan
”knyckar” och analysen levererar den kurva som ger bästa genomsnittliga anpassning till
befintliga data. Om den observerade tätheten för närliggande områden ligger påtagligt
över den anpassade kurvan kan man sluta sig till att dessa områden skulle kunna klassificeras som en yttre kärnbildning.
Metodiken i den refererade artikeln går ett steg längre och tillåter ”knyckar” eller
”toppar och dalar” på kurva som analysen ska identifiera. Det görs genom att släppa kriteriet bästa genomsnittliga anpassning till observationerna och i stället ha ett kriterium
bestående av två komponenter: Ett om anpassningen till enskilda observationer och ett
som mäter den resulterade kurvans jämnhet eller ”knyckighet”. Om all vikt läggs vid det
förra kriteriet fås en allt annat än jämn kurva som går genom alla observationspunkter.
Om all vikt läggs vid det andra kriteriet fås samma resultat som vid en traditionell regressionsanalys, d.v.s. en kurva som genomsnittligt sätt är bäst anpassad till observationspunkterna. Genom att variera vikten för respektive kriterium erhålls kurvor som både
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medger överblick och hänsyn till att yttre kärnor per definition är sammansatta av flera
små till varandra angränsade områden. Vilket värde på vikterna som är lämpligt är en
ren bedömningsfråga.
En annan skillnad jämfört med traditionell regressionsanalys är att analyserna görs
för urval av de tillgängliga observationerna karaktäriserade efter relativ täthet. Så t.ex.
visar en analys hur sambandet ser ut för de fem procent av områdena på olika centrumavstånd som har högst täthet, en för de tio procent av områdena som har högst täthet,
etc. Motiveringen för detta är helt enkelt att man vid försök att identifiera yttre kärnor
lämpligen kan koncentrera sökandet till områden med högst täthet på olika cityavstånd

Tillämpning
Den kort beskrivna metoden tillämpas för Houston för vilken data om arbetsplatstäthet
och avstånd till regioncentrum finns för 578 delområden (census tracts). Resultatet visar
tydligt att sambandet mellan täthet och avstånd är icke-linjärt med signifikanta toppar på
de anpassade kurvorna. Topparna är som väntat mest distinkta och flest på kurvan som
avser de fem procent av områdena som har högst täthet och minst distinkta liksom minst
till antalet när analysen görs för de 50 procent som har högst täthet.
Av de tre mest distinkta toppar som analysen identifierar ligger den innersta, som
består av ett stort arbetsplatsområde, i nära anslutning till Houstons inre ringled på
ungefär tio km från centrum. De tre arbetsplatsområden som utgör den mellersta toppen
ligger längs en yttre ringled på 20,9 km avstånd från centrum. Den tredje toppen hänför
sig till tre arbetsplatskoncentrationer (varav ett NASA) på cirka 33 km avstånd från
centrum.
Den kanske främsta slutsatsen som kan dras av denna studie är att yttre kärnor inte
kan definieras och identifieras med enkla metoder. Beroendet mellan närliggande arbetsplatsområden på låg geografisk nivå liksom beroendet av avståndet till regioncentrum
gör att mer sofistikerade metoder krävs. En mer trivial slutsats är att det finns statiska
metoder som, åtminstone delvis, förmår hantera denna komplexitet. Vid sidan av detta
skulle man önska bidrag som på olika sätt också söker identifiera eller bestämma kärnors
omland.

Mer om Chicago
Chicagos struktur och utveckling har inspirerat ett flertal studier om täthet och kärnor.
En av dessa studier har vi redan berört. Det gäller den tidigare refererade studien om
metoder för identifiering av kärnor. Möjligen var denna studie också en följd av ett tre år
tidigare bidrag av samme McMillen i samarbete J McDonald med rubriken ”Suburban
Subcentres and Employment Density in Metropolitan Chicago” (1998).34

34 McMillen och J McDonald, Suburban Subcentres and Employment
Density in Metropolitan Chicago, Journal of Urban Economics, 43
(1998).
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Studien diskuterar orsakerna till att förtagen i många storstäder är koncentrerade till
yttre kärnor. Med hjälp av detaljerade uppgifter om markanvändningen i Chicago testas
en teoretisk modell baserad på företagens och hushållens betalningsvilja för mark med
olika egenskaper avseende t.ex. lämplighet för bebyggelse och avståndet till region
centrum och yttre kärnor. Modellen gör det möjligt att samtidigt uppskatta sannolikheten
för att det finns sysselsättning i ett litet område och täthetens variation mellan områden
där företag redan har etablerat sig.
Tillämpningen av modellen görs genom att först identifiera potentiella yttre kärnor.
En potentiell kärna definieras som bestående av till varandra angränsande områden som
vardera har minst tio sysselsatta per acre (4 047 kvm, d.v.s. något mindre än en fotbollsplan) 1980 eller 1990 och som sammantaget och i genomsnitt för dessa två år har minst
10 000 sysselsatta. Det område som har flest sysselsatta inom de sålunda definierade
kärnorna klassificeras som ”kärncentrum”. Avståndet från ett visst markområde till
potentiella yttre kärnor räknas till dessa ”kärncentra”.
Med hjälp av denna procedur identifieras efter diverse korrigeringar 20 potentiella
yttre kärnor med mellan 10 000 och 112 000 sysselsatta år 1990. En närmare genomgång
av dessa visar att sex var etablerade redan i början av 1900-talet; i alla dessa domineras
sysselsättningen av tillverkningsindustri. Sex andra centra som också domineras av
tillverkningsindustri har vuxit fram efter andra världskriget. Efter 1970 har två centra
tillkommit med ungefär lika blandning av modernare industrianläggningar och detalj
handel. Tre kärnor (vilka i Garreaus bok klassificerades som Edge cities) innehåller
främst företagsservice och detaljhandel. Återstående tre omfattar framför allt utbildning,
sjukvård och detaljhandel.
Därefter uppskattas simultant hur nyss nämnda sannolikhets- och täthetsfunktioner
påverkas av avstånd till regioncentrum, potentiella yttre kärnor, järnvägsstationer, korsningar mellan större vägar med flera faktorer. Detta görs var för sig för åren 1980 och
1990. Flertalet av dessa faktorer påverkar sannolikheten för att företag finns i ett område
respektive tätheten i de områden där etableringar på förväntat sätt. Så minskar t.ex. antalet sysselsatta per kvadratmeter påtagligt med ökat avstånd från motorvägskorsningar.
Avståndet till pendeltågstationer inverkar på ett liknande sätt. Dock gäller detta bara för
områden på visst avstånd från den stora flygplatsen O´Hare International Airport, vilket
är liktydigt med de delar av regionen där det är förhållandevis långt mellan stationerna.
Det mest intressanta resultatet gäller inverkan av avståndet till potentiella yttre kärnor.
Det visar sig att avståndet till närmast yttre kärna signifikant påverkar både sannolik
heten för att det ska finnas arbetsplatser och tätheten i positiv riktning. En slutsats av
detta är att företagen vid sitt val av områden tar hänsyn till förväntade fördelar av att
samlokalisera med andra företag, d.v.s. att det finns skalfördelar som beror närheten till
andra företag.
De redovisade analyserna för Chicagoregionen visar att närhet till transportsystemet
signifikant påverkar både sannolikheten för att företag etablerar sig i ett område och
antalet sysselsatta per ytenhet i områden där de etablerat sig: ju längre avstånd ju lägre
sannolikhet för etablering och ju färre sysselsatta per ytenhet. Det visar sig vidare att
närheten till yttre kärnor har en motsvarande påverkan oberoende av tillgängligheten till
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transportsystemet. Det förra resultatet pekar på betydelsen av interna skalfördelar och
det senare på betydelsen av agglomerationsfördelar. Slutligen visar jämförelser mellan
åren 1980 och 1990 att de senare fördelarna inte förändrades på signifikant sätt.
I en senare studie av O McMillen och T Lester med rubriken ”Evolving Subcentres:
Employment and Population Densities in Chicago 1970–2020” (2003) analyserar man
mer ingående utvecklingen – dynamiken – av yttre kärnor i Chicagoregionen.35
Först kartläggs antalet kärnor vart och ett av åren 1970, 1980, 1990, 2000 och 2020.
För år 2020 utnyttjas data om antal sysselsatta per delområde enligt en prognos gjord
av Northeastern Illinois Planning Commission. Därefter analyseras hur framväxten av
dessa kärnor har påverkat arbetsplats- och befolkningstäheten i olika delar av regionen
under samma tidsperiod. Slutligen diskuteras resultatet av gjorda analyser.

Antal yttre kärnor 1970−2020
I syfte att få jämförbarhet över tiden definieras antalet kärnor på samma sätt över hela
den betraktade perioden. Chicagoregionen delas först in i drygt 13 000 delområden om
0,65 kvm (60 acres) som alla ligger inom 80 kilometer (50 miles) från regioncentrum.
Därefter definieras en yttre kärna som summan av närliggande delområden med minst
15 sysselsatta per acre (4047 kvadratmeter) och med sammantaget 10 000 sysselsatta.
Denna geografiska upplösning och definition ger följande resultat.
År 1970 då Chicagoregionen allmänt betraktades som en typiskt monocentrisk
storstadsregion fanns redan nio yttre kärnor. Antalet ökade, som visas i tabellen nedan,
till 13 år 1980, till 15 år 1990, till 32 år 2000 och förväntas därefter, utifrån nyss nämnda
prognos för sysselsättningen i delområden, sjunka till 24 år 2020.

35 O McMillen och T Lester, Evolving Subcentres: Employment and
Population Densities in Chicago 1970–2020, Journal of Housing
Economics, 12 (2003).
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Tabell 24. Antal sysselsatta, antal yttre kärnor och andel sysselsatta i kärnor totalt och för
olika näringsgrenar. Chicagoregionen 1970-2020.

Totalt

Tillverknings- Detaljindustri
handel

Service

Transporter Finans
m.m.
m.m

1970:9 kärnor
Sysselsatta, miljoner
Andel i kärnor, procent

3,17
6,8

1980: 13 kärnor
Sysselsatta, miljoner

3,19

0,83

0,51

0,45

0,45

0,22

9,8

14,7

7,9

10,9

11,7

8,4

Sysselsatta, miljoner

3,63

0,66

0,60

0,75

0,50

0,29

Andel i kärnor, procent

13,5

18,6

9,0

13,2

23,9

9,4

Sysselsatta, miljoner

4,08

0,62

0,64

1,06

0,53

0,31

Andel i kärnor, procent

25,9

27,4

25,6

23,1

37,2

22,0

Andel i kärnor, procent
1990: 15 kärnor

2000: 32 kärnor

2020: 24 kärnor
Sysselsatta, miljoner

5,28

Andel i kärnor, procent

21,0

Tabellen visar att antalet sysselsatta i regionen under samma period ökade kraftigt, från
3,17 till 4,08 miljoner perioden 1970–2000 och enligt prognosen till 5,28 miljoner år
2020. De yttre kärnornas andel av regionens sysselsättning ökar stadigt fram till år 2000
då en dryg fjärdedel av alla arbetsplatser finns i yttre kärnor. Den förväntade nedgången
i antalet kärnor fram till år 2020 förklaras bero på att flera kärnor växer samman. Ingen
förklaring ges dock till att andelen arbetsplatser i de yttre kärnorna enligt samma prognos
kommer att minska perioden 2000−2020.
För åren 1980–2000 finns även uppgifter om antalet sysselsatta i olika branscher.36
Uppgifterna visar att tillverkningsindustrin var starkt överrepresenterad i kärnorna år
1980. 20 år senare svarar i stället sektorn ”Transporter m.m.” för den största överrepresentationen av sysselsatta visavi hela regionen.

36 I ”Transporter m.m.” ingår även kommunikationer, el och vatten och i
”Finans m.m.” ingår även försäkring och fastighetsförvaltning.

88 Stadsutbredning och regionala stadskärnor

Arbetsplats- och befolkningstäthet
I syfte att förklara täthetens geografiska variationer klassificeras först vart och ett av
regionens drygt 13 000 delområden med faktorer som beskriver olika aspekter på deras
tillgänglighet. Förutom avstånd till regioncentrum, till den största flygplatsen (O´Hare)
och till närmsta yttre kärna ingår en rad mått på tillgänglighet till väg- och järnvägsnätet
samt till sjötransporter. Därefter tillämpas regressionsanalys för att analysera hur väl täthet i ett delområde kan förklaras av dess tillgänglighet i nämnda avseenden. Analyserna
görs för alla ingående år och både för arbetsplats- och befolkningstäthet.
Analyserna av tätheten räknat i sysselsatta per ytenhet visar att regioncentrums
dominerande inflytande minskat samtidigt som storflygplatsens inflytande ökat. Likaså
har närheten till motorvägskorsningar och järnvägsstationer ökat. Ju närmare en järnvägsstation, en korsning och en flygplats dess högre kan med andra ord tätheten vara.
Närheten till yttre kärnor spelar en motsvarande roll.
Förklaringsmönstret är delvis ett annat för befolkningstätheten. Regionkärnans
inflytande är närmast intakt vilket innebär att tätheten, allt annat givet, faller nästan lika
snabbt vid växande avstånd år 2000 (och även 2020) som år 1970. Flygplatsen upp
visar motsvarande om än inte lika stark inflytande på befolkningstätheten. Som väntat
är befolkningstätheten lägre nära motorvägskorsningar än en bit därifrån men högre i
områden nära järnvägsstationerna än i områden som ligger längre bort. Vad som kanske
är mindre väntat är att tätheten växer med ökat avstånd till närmsta yttre kärna. Detta
resultat, som är konsistent med andra studier av yttre kärnor i amerikanska storstäder,
indikerar att flerkärnigheten där främst tycks vara ett företagsfenomen.

Slutsatser
Antalet yttre kärnor i Chicagoregionen ökade från nio till 32 under perioden 1970-2000.
Fram till år 2020 beräknas antalet dock minska eftersom flera tidigare etablerade kärnor
förväntas växa samman.
Resultaten visar vidare att tätheten i regionens delområden, mätt som sysselsättnings- respektive befolkningstäthet, i hög grad bestäms av deras tillgänglighet till olika
utbud. Både avståndet till regioncentrum, storflygplatsen, motorvägskorsningar, järnvägsstationer och till yttre kärnor spelar en stor roll.
Sambandets beskaffenhet är i många avseenden detsamma antingen det gäller
sysselsättnings- eller befolkningstäthet. Det finns dock några viktiga skillnader. Antalet
sysselsatta per ytenhet växer med krympande avstånd till yttre kärnor och till motorvägskorsningar men befolkningstätheten förändras i motsatt riktning, d.v.s. den är högre en
bit ifrån än alldeles invid närmaste yttre kärna och den växer likaså med växande avstånd
från motorvägskorsningar.
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Empirisk forskning om kärnor och sysselsättning
Det finns en betydande skillnad i utvecklingen av teoretiska och empiriska forsknings
bidrag om koncentrationen av arbetsplatser i yttre kärnor. Detta är också utgångspunkten för G Giuliano och K Small i deras bidrag ”The determinants of growth of employment subcentres” från 1999.37 De förklarar bristen på empiriska studier med att antalet
yttre koncentrationer av arbetsplatser även i relativt stora stadsregioner som regel oftast
är för litet för empirisk analys och konventionell hypotestestning.
Giulianos och Smalls (1999) bidrag koncentreras till Los Angeles som framför allt
har en lång historia med en mycket utspridd bebyggelse som resulterat i ett stort antal
yttre kärnor. I den aktuella uppsatsen formulerar och skattar Giuliano och Small (1999)
empiriska modeller för utvecklingen mellan 1970 och 1980 av 32 större koncentrationer
av arbetsplatser. Uppsatsen är disponerad på traditionellt sätt. Först diskuteras data,
därpå aktuella hypoteser sedan följer genomgång av empiriska resultat och slutligen
redovisas en del sammanfattande slutsatser.
Redovisningen av data inleds med en kort beskrivning av regionens tillväxt, utbredning och indelning i över 1 100 zoner. Data för dessa zoner, som bl.a. innefattar uppgifter
om sysselsättningen i tretton olika branscher, är grundkällan för att identifiera särskilda
geografiska koncentrationer av företag och arbetsplatser. En kärna med arbetsplatser
definieras som en mängd geografiskt sammanhängande zoner med en genomsnittlig
täthet större än tio arbetsplatser per acre och en total – gemensam sysselsättning 1970
större än 3 000 arbetsplatser. Med dessa kriterier identifieras 33 koncentrationer i Los
Angeles 1970.
Den största är Downtown LA med 615 000 arbetsplatser – regionkärnan. Den näst
största kärnan omfattar inte mer än 100 000 arbetsplatser, vilket illustrerar att även i
Los Angeles-regionens extremt utspridda geografi är regionkärnan verkligen den absolut
största koncentrationen. Medianområdet har inte mer än 15 000 arbetsplatser – hälften
av de yttre kärnorna är således relativt små och de minsta omfattar inte mer än 5 000
arbetsplatser.
Till bilden hör vidare att en av de absolut största kärnorna av arbetsplatser är LAAirport med nära 90 000 sysselsatta 1970. Det bör också poängteras att data representerar en mycket expansiv period för hela den aktuella regionen. Dess totala sysselsättning
växte med drygt 30 procent mellan 1970 och 1980. Och 29 av de 33 aktuella kärnorna
växte också med mellan fem och drygt 60 procent. Och endast tre krympte – häribland
Downtown med två procent.
Därpå formulerar Giuliano och Small (1999)tre grupper av hypoteser. Den första
gäller kärnors produktivitet, den andra rör arbetskraftens tillgänglighet till kärnor och
den tredje tillgången till transportmöjligheter. Giuliano och Small (1999) betonar att
avsikten i första hand är att förklara tillväxten av kärnor beroende på faktorer som kan
betraktas som exogena i en 10-årig tillväxtprocess. Avsikten är således inte att förklara
uppkomsten av yttre kärnor. Detta betyder bl.a. att Giuliano och Small (1999) använder
37 G Giuliano och K Small, The determinants of growth of employment
subcentres, Journal of Transport Geography 7 (1999).
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1970 års egenskaper såsom t.ex. kärnors storlek och täthet som förklarande faktorer för
den följande periodens tillväxt.
De aktuella hypoteserna som formulerats av Giuliano och Small (1999) kan kort
fattat sammanfattas på följande sätt:
1. Tillväxt och produktivitet
• Storlek
Större kärnor – mätt som antal arbetsplatser – växer snabbare än mindre.
• Täthet
Kärnor med lägre täthet har mer plats för tillväxt och kan därför växa snabbare än
kärnor med högre täthet.
• Sammansättning
Kärnor som specialiseras mot branscher som växer snabbt i hela regionen växer
snabbare än andra.
• Diversifiering
Kärnor som är mer diversifierade växer snabbare än kärnor som koncentreras till
färre branscher.
• Lokalisering
Kärnor med högre tillgänglighet på hela regionens arbetsmarknad växer snabbare
än andra med lägre tillgänglighet.
2. Tillgänglighet till arbetskraft
• Närhet till hushåll
Kärnor som har hög tillgänglighet till ett stort lokalt utbud av arbetskraft (hushåll) kan attrahera tillväxt bättre än andra. Denna effekt kan dock motverkas av
förekomsten av närlokaliserade konkurrerande kärnor.
3. Transportmöjligheter
• Flygplatser
Närhet till flygplatser som tillför hög nationell och internationell tillgänglighet
stimulerar kärnors tillväxt.
• Vägnät
Hög tillgänglighet i regionens nätverk av motorvägar stimulerar kärnors tillväxt.
För utvärdering av var och en av dessa åtta olika hypoteser konstruerar GS ett antal olika
mått. De viktigaste resultaten av ett betydande antal ekonometriska skattningar kan sammanfattas med följande:
• Kärnornas absoluta storlek visar sig inte påverka deras tillväxt på något signifikant
sätt. Giuliano och Small (1999) anstränger sig att förklara detta på mer eller mindre
intuitiva sätt: bristande tillgång på mark, begränsningar beroende på trängsel, andra
negativt verkande skalförhållanden m.m.
• Det går heller inte att påvisa någon säkerställd – positiv eller negativ – effekt av
kärnornas täthet. Hög täthet verkar inte hindra tillväxt mer än låg täthet och hög
täthet i sig verkar inte attrahera tillväxt mer än låg.
• Däremot påverkar sammansättningen av branscher kärnors tillväxt på ett klart
signifikant sätt, vilket kanske inte är särskilt överraskande med hänsyn till hur detta
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mätts. En kärnas tillväxt är starkt kopplad till hur dess olika branscher växer i hela
regionen.
Graden av diversifiering verkar heller inte påverka kärnors tillväxt i Giuliano
och Small (1999) analys. Resultatet kan bero på att författarna använder ett mycket
trubbigt mått på diversifiering.
Kärnors ”allmänna” läge i regionen får i analysen en viss och svagt säkerställd
påverkan på deras tillväxt. Kärnor som ligger relativt nära CBD växer långsammare
än mer perifera.
Det är möjligen ännu mer förvånande att kärnornas tillgänglighet till arbetskraft
inte visar sig påverka tillväxttakten. Giuliano och Small (1999) prövar en mängd olika
ansatser men ingen ger något annat övertygande svar. Möjligen är det som författarna antyder, att i hela LA är variationen mellan olika kärnors tillgänglighet till
arbetskraft så liten att det är omöjligt att spåra någon effekt.
Olika tillgänglighet i regionens motorvägsnät ger heller ingen signifikant
effekt. Variationen mellan kärnorna i detta avseende är också mycket liten. Samtliga
ligger nära noder och anslutningar i regionens väl utbyggda vägnät.
Däremot ger närhet till regionens flygplatser (tre) en klart påvisbar tillväxt
effekt.

Vad är då författarnas slutsatser efter denna genomgång som ger mycket begränsat stöd
för de teoretiskt förväntade drivkrafterna för kärnors tillväxt? De börjar med att betona
att de funnit två signifikanta förklaringar till kärnornas olika tillväxt: Mixen av branscher
och tillgänglighet till flygplatser.
Att alla övriga testade hypoteser inte visar sig bära tillskriver de i grund och botten
regionens mycket utspridda mönster med små variationer i tillgänglighet, täthet och
lokaliseringsfördelar och andra egenskaper. De spekulerar avslutningsvis om detta kan
vara en specifik egenskap hos LA-regionen: ”LA is probably more prone to producing
dispersed region-wide agglomeration economics than are most metropolitan areas”.

Antal yttre kärnor?
Den kanske mest grundläggande frågan om yttre kärnor handlar om vad som avgör antalet yttre kärnor. Detta behandlas av McMillen och S C Smith i ”The number of subcentres
in large urban areas” från 200338. I denna studie analyseras empiriskt hur antalet yttre
kärnor i en storstadsregion hänger ihop med dess folkmängd och pendlingskostnad.
Grunden för analysen är en tidigare utvecklad teoretisk modell för kärnbildning samt en
kartläggning av antalet yttre kärnor, folkmängd och pendlingskostnad i 62 amerikanska
storstadsområden.
Resultatet ger starkt stöd för teorin: enligt McMillen och Smith förklaras hela 80 procent av variationen i antal yttre kärnor mellan de analyserade storstäderna av skillnader i
folkmängd och pendlingskostnader.
38 McMillen och S C Smith, The number of subcentres in large urban
areas, Journal of Urban Economics 53 (2003).
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Teoretisk och empirisk modell
Utgångspunkt för analysen är den teoretiska modell, utvecklad av Fujita och Ogawa,
”Multiple equilibria and structural transition of nonmonocentric urban configurations”
(1982), som beskrevs i en litteraturöversikt gjord för RTK.39 Enligt modellen spelar pendlingskostnader och folkmängd en avgörande roll för hur många kärnor som växer fram i
en stadsregion.
Med avsikten att empiriskt testa den teoretiska modellen börjar författarna med att
identifiera antalet kärnor i 62 amerikanska storstadsregioner. Det görs genom att använda en utvecklad variant av den ovan angivna modellen, McMillen (2001). Folkmängden i dessa varierar mellan 130 000 och 16,9 miljoner. Det visar sig att antalet kärnor
– utöver den centrala regionkärnan – varierar kraftigt mellan ingående stadsområden.
Flera regioner saknar kärnor samtidigt som två, Los Angeles och New York, har ett 40-tal
kärnor (det exakta antalet beror på vilka lägsta krav som ställs på storlek och täthet på en
zon för att klassificeras som del av en kärna.
Sambandet mellan antalet kärnor och olika förklaringsfaktorer uppskattas med en
regressionsmodell som fyller kravet på att den beroende variabeln, i detta fall antalet kärnor, måste vara ett heltal. Som oberoende variabler testas ett stort antal faktorer såsom
regionfolkmängd, index för pendlingskostnad (en del som mäter restiden vid trängsel
och en som mäter genomsnittlig restid över ett dygn), andel boende i den centrala staden,
tillgång till kollektivtrafik, bostadsbeståndets ålder och genomsnittlig inkomst i centrala
staden.
Regressionsanalyserna förklarar cirka 80 procent av variationen i antal kärnor.
Folkmängd och pendlingskostnad (oberoende av hur den definieras) är de två faktorer
som har störst inflytande på antalet kärnor. Det förväntade antalet kärnor är större ju
större folkmängd och likaså större ju högre pendlingskostnad. Bostadsbeståndets ålder
inverkar likaså; ju äldre bostadsbestånd ju större förväntat antal kärnor. Övriga testade
förklaringsfaktorer har ingen statistiskt signifikant inverkan.

Slutsatser
I artikeln testas de kvalitativa utsagor om flerkärnighet som brukar göras utifrån teoretiska modeller. Testet ger starkt stöd för teoretiska modeller av den testade typen. Resultaten implicerar att en stadsregion med låga pendlingskostnader utvecklar sin första yttre
kärna när folkmängden växer till cirka 2,7 miljoner och sin andra när den växer till 6,7
miljoner. Stora stadsregioner med höga pendlingskostnader – hög trängsel – har så gott
som säkert minst en yttre kärna.
Det kanske mest intressanta med artikeln är den direkta kopplingen till den bland
planerare vanliga frågan om hur många yttre kärnor en region bör ha eller planeras för.
Det skulle vara intressant och borde vara möjligt att genomföra en motsvarande studie
39 Fujita och Ogawa, Multiple equilibria and structural transition of
nonmonocentric urban configurations, Regional Science and Urban
Economics, 12 (1982), se sid 60 I RTK Promemoria nr 6, 2000, Drivkraf
ter för flerkärniga stadsregioner.
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med städer från andra delar av världen inkluderade. Så t.ex. skulle kanske den i kapitel 4
beskrivna databasen (Sheppard 2008) kunna utnyttjas. Genom att statistiskt eliminera
institutionella skillnader mellan ingående länder skulle mer generella slutsatser kunna
dras om relationen mellan antalet kärnor och faktorer som folkmängd, transportkostnader, inkomst m.m.

Specialisering och storleksfördelning
Koncentration av arbetsplatser till inre och yttre kärnor är i grund och botten en själv
organiserande process, som drivs av hushållens och företagens incitament och marknadsberoenden. Frågan är i vilken grad självorganisationen ger upphov till några
särskilda mönster vid sidan av dess anpassning till urbana strukturers mest tillgängliga
platser – korsningar och andra brännpunkter i trafiksystemens överordnade nätverk.
Två kompletterande frågor handlar om kärnors specialisering och storleksfördelning.
I en artikel av N Andersson och W Bogart med rubriken ”The Structure of Sprawl: Identi
fying and Characterizing Employment Centres in Polycentric Metropolitan Areas”
redovisas en genomarbetad empirisk analys av kärnors specialisering och storleksfördelning i fyra nordamerikanska stadsregioner.40 Till saken hör att de aktuella regionerna är
ungefär lika stora som Stockholmsregionen.
Artikeln inleds med en diskussion om hur kärnor bör identifieras. Därefter identifieras förekomst och struktur av kärnor i de fyra aktuella storstadsregionerna – Cleveland,
Indianapolis, Portland och S:t Louis. I ett följande avsnitt beräknas och analyseras s.k.
lokaliseringskvoter för ett tjugotal branscher i var och en av de aktuella städerna och
kärnorna. Slutligen analyseras kärnornas storleksfördelning. Grundhypotesen är att
varje stadsregions kärnor har en hierarkisk storleksstruktur, som innebär att den största
kärnan är dubbelt så stor – mätt i antal sysselsatta – som den näst största och den näst
största är dubbelt så stor som den tredje i ordningen o.s.v. En sådan lagbundenhet som
dokumenterats i en mängd studier av ortstrukturer i många ekonomier brukar kallas
Zipf’s lag.
När det gäller kriterier för avgränsning av kärnor refererar författarna till ovan redovisade arbeten av Giuliano och Small (1999) samt McMillen och McDonald (1998). Utgångspunkten är att en kärna måste uppfylla två kriterier. Den måste ha en minsta storlek mätt i totalt antal arbetsplatser och en minsta täthet uttryckt som arbetsplatser per
ytenhet. Författarnas grundvillkor innebär att antalet sysselsatta måste överstiga 10 000
personer och tätheten måste samtidigt uppgå till minst 5 000 sysselsatta per square mile.
Kriterierna tillämpas för en geografisk indelning i trafikområden som närmast verkar
motsvara s.k. SAMS- eller basområden i svenska geoinfosystem. Författarna inkluderar
också mindre kärnor så länge man kan tillfoga gränsområden med lägre täthet än 5 000
per square mile och områdets genomsnittliga täthet överstiger 5 000.

40 N Andersson och W Bogart, The Structure of Sprawl: Identifying
and Characterizing Employment Centres in Polycentric Metropolitan
Areas, American Journal of Economics and Sociology, Vol 60, No 1,
Special Issue (2001).
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Med de beskrivna kriterierna identifierar man mellan nio och elva kärnor i var och en av
de aktuella storstäderna. Strukturen sammanfattas i följande tabell. Som visas är det endast i Portland som mer än hälften av antalet arbetsplatser är koncentrerade till kärnor.
I övriga tre är huvuddelen suburbaniserade till glesare regiondelar. Portland har också
den relativt största regionkärnan som inkluderar 27 procent av arbetsmarknaden. I de
övriga tre omfattar regionkärnan högst 20 procent av arbetsplatserna.
Tabell 25. Kärnor och sysselsättning i fyra storstadsregioner i USA 1995

Region

Total
sysselsättning

Antal kärnor

Andel sysselsatta
Andel sysselsatta i
kärnor av total syssel i CBD (procent)
sättning (procent)

Cleveland

985 000

9

31

16

Indianapolis

630 000

11

46

17

Portland

990 000

11

52

27

S:t Louis

1 100 000

10

42

20

Detta innebär att Portlands struktur närmast påminner om Stockholms. Det gäller både
regionens totala sysselsättning och regionkärnans. Den senare omfattar drygt 270 000
arbetsplatser. I Stockholm omfattar innerstan drygt 320 000. Portlands näst största och
tredje största yttre kärna, som har vardera 56 000 respektive 54 000 arbetsplatser, är
däremot väsentligt större än motsvarande i Stockholmsregionen.
I övrigt betonar författarna att hela strukturen av yttre kärnor i samtliga fyra fall är
starkt bunden till knutpunkter av huvudvägar – interstate highways.
I följande steg analyseras och utvärderas kärnornas specialisering. Analyserna baseras på beräkning av lokaliseringskvoter för 18 branscher i var och en av städernas kärnor
(totalt 9 + 11 + 11 + 10 = 41 kärnor). Lokaliseringskvoten beräknas som kvoten mellan
andelen sysselsatta i en bransch av kärnans totala sysselsättning och samma branschs
andel av hela regionens arbetsmarknad. Lokaliseringskvoten blir således ett mått på i
vilken grad en bransch i en viss kärna är över- eller underrepresenterad. Då kvoten överstiger 1,25 klassificerar författarna detta som specialisering.
Av totalt 41 kärnor visar det sig att tre fjärdedelar har någon specialisering. Huvud
delen är såldes specialiserade men som regel på mer än en bransch. I samtliga fyra
regioner är regionkärnan specialiserad på tre branscher. Det gäller FIRE – finansiell
verksamhet, försäkringar, fastighetsförvaltning – transporter och kommunikation samt
offentlig förvaltning.
Slutligen testas om kärnorna i var och en av regionerna följer en hierarkisk storleksstruktur. Det betyder att kärnornas storlek mätt i andel sysselsatta (S) uttrycks som en
linjärfunktion i logaritmer av kärnornas rangordningsnummer (R) d.v.s.
ℓn S = a + ß ℓn R
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En sträng hierarkisk storleksstruktur betyder att ß = -1. Med hjälp av en enkel regressionsanalys konstaterar författarna att två av regionerna har en signifikant hierarkisk
kärnstruktur. Det gäller Cleveland och Indianapolis. De nyttjar därpå de skattade modellerna för att ”prognostisera” hur många mindre kärnor det bör finnas i de två aktuella
regionerna.
Vad är då författarnas slutsatser av analysen? De betonar att kärnor verkar fylla en
betydande funktion i stadsregioners inre specialisering och att kärnor härmed verkar
som koncentrerade platser för ekonomisk interaktion. De för också – något förvånande
– fram att storleksfördelningen av kärnor i USA:s storstadsregioner följer en betydande
lagbundenhet. Detta verkar tveksamt eftersom två av de fyra stadsregionerna inte följer
Zipf’s lag på ett signifikant sätt. Å andra sidan avslutar de med att det krävs mer forskning för att förstå koncentrationen av arbetsplatser till kärnor.
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Köpcentra: företag, kunder och
konkurrens
Modeller och analyser av koncentrationen till köpcentra har med olika perspektiv tre
huvudingredienser: Företag, kunder och konkurrens.
Uppkomsten och överlevnaden av ett köpcentrum kan ses som ett dynamiskt samspel
mellan å ena sidan hushållens val mellan alternativa inköpsställen och å andra sidan
enskilda butiksföretags beslut att lokalisera sig på en specifik plats och centrumägarens
erbjudande av lokaliseringsmöjligheter i sina centra. I amerikansk litteratur är den
senare funktionen uppdelad på två steg, där initieringen av ett köpcentrum är det första
steget som utförs av en ”developer”, en köpcentrumutvecklare eller ”fastighetsutvecklare”. Det andra steget består av management eller ledning av köpcentrumet. I praktiken
kan utvecklaren och ledaren av ett köpcentrum vara samma organisation, men utveckling och drift av ett köpcentrum är två åtskilda funktioner. I Europa är utvecklingsfunktionen ofta starkt integrerad i offentlig stadsplanering, baserad på en politisk process.
Beslut om att utveckla eller förnya ett köpcentrum har två dominerande aspekter:
• Beslut om centrumets design, som innefattar vilka typer av butiker som ges plats,
hur butikerna ska placeras i förhållande till varandra, antalet butiker av olika typ och
teknisk utformning och organisation av kommersen, logistiken, stödservice etc.
Utformningen av ett attraktivt centrum handlar också om en balanserad klusterbildning av likartade, differentierade butiker, vilket ökar valmängden för köpcentrumets kunder.
• Beslut om investering, som omfattar lokalisering och dimensionering, och vars investeringskalkyl är starkt beroende av två faktorer: (a) Konkurrensen från andra köpcentra och osäkerheten om dessas lokalisering och kapacitet i framtiden, (b) Möjligheten
för köpcentrumets ledning (ägare) att kontrollera vilka företag som bjuds/släpps in
med butiker i centrumet.
När inslaget av planering och tillståndsgivning är svagt, blir investeringsbeslutet
en del av ett oligopolspel, som med stor sannolikhet ger resultat som avviker från det
samhällsekonomiskt önskvärda. Med stort inslag av planering och tillståndsgivning
ökar istället risken för monopolbeteende, som i minst lika hög grad ger välfärds
förluster.

Kundernas besöksbeslut
I klassiska modeller av konkurrens mellan olika försäljningsplatser antas marknadsområden bildas efter kundernas avstånd till alternativa platser och respektive prisnivå.
I modeller av detta slag kan försäljningsplatserna (köpcentrumen) – under särskilda
villkor – placera sig inbördes så att de inte priskonkurrerar med varandra. Lokaliserar de
sig med mindre ömsesidigt avstånd blir priserna konkurrensmedel som också påverkar
marknadsområdet för varje köpcentrum (Puu, 2003).41

41 Puu, Mathematical Location and Land Use Theory – An Introduction,
Springer, Berlin (2003).
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Det finns fler fenomen som inte fångas in av den beskrivna ansatsen:
• Kundernas inköpsresor följer snarast en sannolikhetsfördelning där varje kund har
en sannolikhet för besök av varje alternativt köpcentrum, vilket beskrivs med modeller av typ ”random choice”. I dessa modeller genereras flöden av kunder till varje
centrum som kan återges av gravitationssamband, där sannolikheten för ett besök
ökar med centrumets storlek och minskar med kundens avstånd till centrumet och
dess allmänna prisnivå.
• Varje kunds benägenhet att besöka ett centrum påverkas också positivt av centrumets
attraktivitet som främst bestäms av utbudets mångfald. Mångfalden beror dels av
hur många alternativa varor och tjänster som bjuds ut, dels spridningen av priser på
köpalternativen.
Det beskrivna kundbeteendet är en viktig utgångspunkt för butikers och köpcentras
ömsesidiga konkurrens och strategiska beteende.

Oligopolkonkurrens
Lokaliseringen av köpcentra utmärker sig av utspridning på ett sådant sätt att varje
centrums marknadsområde har en begränsad eller ingen överlappning med andra
köpcentras marknadsområde. Detta fenomen undersöks ingående i Konishi (2005), som
tydliggör den fåtalskonkurrens (oligopol) som utmärker samspelet mellan olika köpcentra.42 Detta återspeglas också i offentlig planering av mark som avsätts för köpcentra.
Sammanhanget är klart: Etablering av ett köpcentrum är ett investeringsbeslut och de
bebyggda ytorna och deras läge i en stadsregion är ett långsiktigt och delvis irreversibelt
beslut – i den meningen att köpcentrumkapitalet har karaktären av ”sunk costs”.
Bidraget av Konishi visar att det finns en jämviktslösning av s.k. Nashtyp, där olika
köpcentra har en position i konkurrensspelet som ingen enskild part vill avvika från.
Denna lösning innefattar det komplexa fenomenet att det enskilda köpcentrumet har enskilda butiksföretag som konkurrerar sinsemellan. För de enskilda butikerna råder inte
samma fåtalskonkurrens som mellan olika centra. De enskilda butikerna kan rymmas i
samma centrum i den mån de förmår differentiera sitt utbud från varandra. Därmed ökar
mångfalden som en besökare kan välja mellan, vilket bidrar till centrumets attraktivitet.
Konishis analys kan relateras till en mer allmän genomgång av Puu (2003), som dels
behandlar hur marknadsområden avgränsas av kundernas avstånd till olika utbudspunkter, dels visar hur ett försäljningsställe kan finna en lokalisering som gör att försäljningsstället inte behöver priskonkurrera utan kan välja en lokalisering som möjliggör
monopolprissättning. Om dessa resultat tolkas för konkurrensen mellan köpcentra, där
varje centrum vägleds av en gemensam ”management”, spelar tätheten av köpare runt
centrumet en avgörande roll, tillsammans med priskänsligheten av de varor och tjänster
som bjuds ut, samt möjligheten att pendla till centrumet.

42 Konishi H, Concentration of Competing Retail Stores, Journal of
Urban Economics 58 (2005).
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Om två centra kommer för nära varandra, kan ett svåröverskådligt priskrig leda till en
ny lösning där någondera försvinner, men där utgången kan vara svår att predicera med
någon säkerhet. Denna slutsats ansluter också till empiriska resultat som innebär att en
planerad struktur av köpcentra uppvisar en mer välordnad dynamik än vad som gäller för
konkurrens mellan privata developers.

Monopolistisk konkurrens
Köpcentra kan vara små och specialiserade men också av megatyp, där en resa till ett
megacentrum potentiellt kan täcka in i stort sett alla former av efterfrågan. Men varför
uppstår ett centrum överhuvudtaget? Hur kan likartade butiker, med konkurrerande
och delvis överlappande utbud, överleva under former av samlokalisering? Den moderna
teorins svar är entydigt, Fujita och Thisse (2002):
• Ett större köpcentrum kan innehålla likartade butiker i den utsträckning som deras
respektive utbud är tillräckligt differentierat.
• Ett större köpcentrum möjliggör för kunder att överblicka fler alternativ med en
samordnad resa till ett köpcentrum. Sådana inköpsresor blir särskilt lönsamma för
kunden när köpcentrumet har ett brett utbud, som kan åstadkommas av flera sam
lokaliserade butiker, där varje butik utsätts för prispress av sina konkurrenter men
där konkurrenterna tillsammans lockar till sig ett stort kundunderlag, vilket kan
främja alla butiker.
Den konkurrens som beskrivs ovan benämns ”monopolistisk konkurrens”. Den präglar
både specialcentra i städers cityområde, där flera specialiserade centra tillsammans
bildar en miljö som delvis motsvarar ett externhandelscentrum med en övergripande
centrumledning. Typiska små specialiserade kluster kan vara en räcka av guldsmeds
affärer, glasögonbutiker, klädbutiker m.m. När de finns i ett cityområde kan området dra
till sig kunder som söker sig dit för att uppfylla flera alternativa mål.
Det finns flera intressanta principiella skillnader mellan köpcentra i stadskärnor och i
externa lokaliseringar:
• I externa köpcentra planerar en ägare mixen av butiker. I stadskärnor planerar flera
konkurrerande ägare mixen.
• Ett köpcentrum i en stadskärna har ett försteg vid inköp som i mindre grad är planerade.
• Ett externt köpcentrum attraherar kunder med inköpsmål som i högre grad är planerade och som har karaktären av storköp.
• Det finns exempel på stora köpcentra med omfattande mångfald som får en alltmer
stadskärneliknande karaktär.

Tillväxt och tillbakagång
Centralortsteori erbjuder en schematisk modell som kan avbilda en struktur med större
och mindre köpcentra i en stadsregion. Om utgångspunkten är en stadsregion med hierarkisk struktur som består av ett största centrum och flera mindre, hur kan man då för-
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klara varför stadsregionens sammansättning av köpcentra förändras över tiden? På vilket
sätt påverkas sådana förändringar av konkurrensen mellan olika köpcentra? Ryan, Hohenbalken och West (1990) redovisar ett intressant bidrag i artikeln ”An Econometric –
Spatial Analysis of the Growth and Decline of Shopping Centres”. 43 Ryan, Hohenbalken
och West (1990) estimerar en modell för att belysa de ställda frågorna. Deras empiriska
underlag hämtas från köpcentra i Edmontonregionen i Alberta i Kanada för en period om
19 år. Avsikten är att förklara förändringar av antalet affärer i ett centrum med egenskaper hos centrumet, inklusive uppkomst av överkapacitet, där kapacitetsöverskottet i sin
tur beror av konkurrensen från andra centra.
Köpcentra utvecklas över tiden genom att vissa affärer läggs ned och andra tillkommer, samtidigt som centrumets kapacitet som helhet ändras. Avgång eller nedläggning av
affärer styrs av lönsamheten och influeras av konkurrensen från andra centra. Konkurrensen mellan köpcentra i en hierarkisk centralortsmodell beskrivs genomgående som en
konkurrens om marknadsområden, Christaller (1966).44 Den schematiska modellen har
med dessa villkor följande samband:
• Kunderna som besöker ett köpcentrum attraheras av ett brett utbud och minskar sin
benägenhet att besöka ett centrum när priserna där blir högre och när kostnaden för
inköpsresan ökar.
• Butiksägarna föredrar lokaliseringar med ett stort marknadsområde.
• Butiksägarna sänker å andra sidan sina preferenser för sådana lokaliseringar när
priserna pressas nedåt av konkurrensen mellan butiker i samma centrum.
En centralortsmodell med köpcentra har två drivkrafter: (a) inköpsresor med multipla
köpändamål från konsumenternas sida och (b) lönsamhetsstyrda lokaliseringsval av
butiksägarna. I en sådan modell av Eaton och Lipsey (1982) finns två kategorier av detaljhandelsbutiker, betecknade som kategori A och B. I denna modells jämvikt finns två kategorier av köpcentra, där de större har både A- och B-butiker, medan de mindre antingen
har bara A-butiker eller bara B-butiker.45 I modellen finns efterfrågeexternaliteter som
skapas av möjligheten av inköpsresor med multipla köpmål. Modellen betonar samtidigt
att flera butiker av samma typ i ett centrum leder till stark prispress, och detta reducerar
tendensen till att kluster bildas.
Analysen fördjupas när de prisreducerande effekterna av konkurrens mellan flera
likartade butiker i ett centrum kompenseras av att fler kunder attraheras dit. Detta är
utgångspunkten för studien av Ryan, Hohenbalken och West (1990). Författarna låter
uppkomsten av överkapacitet vara en viktig förklaringsfaktor i sin analys av förändringsprocessen i en regions olika köpcentra. De skiljer därför ut två kategorier av företag
(butiker, varuhus, m.m.) som kallas M1 och M2, med följande egenskaper:

43 Ryan, Hohenbalken och West, An Econometric – Spatial Analysis of
the Growth and Decline of Shopping Centres (1990).
44 Christaller, Walter, Die zentralen Orte in Süddeutschland, Jena
(1933), transl. Central places in Southern Germany (1966).
45 Eaton och Lipsey, An Economic Theory of Central Places, The
Economic Journal, 92 (1982).
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•

•

M1-butiker har relativt små fasta kostnader, drar nytta av kunder med multipla köpmål men inte av kunder som eftersträvar pris- och kvalitetsjämförelser. Dessa butiker
replikeras (ökar i antal) när kundunderlaget växer (tillväxt av invånare inom marknadsområdet). De minsta M1 butikerna innefattar frisörer, tvättinrättningar, m.m.
M2-butiker skiljer sig från kategorin M1 främst genom större fasta kostnader och
kräver därför ett stort kundunderlag för etablering i ett köpcentrum.

Med denna precisering antar Ryan, Hohenbalken och West (1990) att de flesta köpcentra
har en komplett uppsättning av alla typer av M1-butiker. Vidare inför de följande mått för
att fånga eventuell överkapacitet i ett centrum:
E=

Antal M1-enheter
Antal typer av M1-enheter

Växande värde på E antas återspegla växande överkapacitet. Samtidigt gäller att ett växande kundunderlag får E att öka. Slutsatsen blir att utvecklingen av E i ett köpcentrum
kan antas följa befolkningens förändring i centrumets marknadsområde. Uppstår konkurrens från ett nytt köpcentrum, minskar marknadsområdet och då innebär det givna
E-värdet att en del butiker får försämrad lönsamhet och därför lämnar centrumet.
Analysen har nu kommit till en punkt där det blir väsentligt att skilja mellan planerade och icke planerade köpcentra. Med ett planerat köpcentrum menas här ett centrum
med en enskild centrumägare som styr vilka företag som ska få hyra mark eller färdiga
lokaler i centrumet. Med en enskild ägare som leder ett köpcentrum kommer planering
och lokaliseringsbeslut att fattas ur ett helhetsperspektiv, så att centrumets samlade
lönsamhet sätts i främsta rummet. Därmed blir det väsentligt att undvika överkapacitet.
Ett område som inte är planerat på ovanstående sätt får en mindre kontrollerad
tillförsel av nya butiker, förekomsten av förlustbutiker blir mer frekvent och därmed blir
nedläggningen av butiker också mer omfattande.
En andra egenskap är centrumets ålder. Den återspeglar två faktorer:
• Teknologisk nivå, modernitet och underhållsstatus hos ett centrum. Detta fenomen
bör ge en negativ lönsamhetseffekt för områden med hög ålder.
• Mognaden hos marknadsområdet för centrumet. Denna aspekt bör innebära att
möjligheterna att etablera konkurrerande centra i grannskapet är mycket begränsade
och därmed kan äldre områden få en lönsamhetsfördel.

Empiriska resultat i Ryan, Hohenbalken och West (1990)
RHW-analysen identifierar fem typer av köpcentra:
• ”highway strips”
• närbutikscentra,
• större stadsdelscentra,
• planerade regionala centra,
• oplanerade regionala centra, och
• stadsregionens centrala detaljhandelsdistrikt.
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Variablerna i analysen av Ryan, Hohenbalken och West (1990) är följande:
∆A = Förändring av centrumets marknadsområde
∆B = Förändring av antalet butiker i centrumet
∆E = Förändring av centrumets överkapacitet
∆K = Förändring av kundunderlaget inom marknadsområdet
P = Anger om centrumet är planerat eller ej
Å = Centrumets ålder
För dessa variabler karakteriseras olika typer av centrum i nedanstående tabell, med avseende på perioden 1963−1981. Sammanställningen visar tydligt det försteg som planerade regionala centra har jämfört med alla övriga kategorier när det gäller kundunderlag,
förändringen av marknadsområde (∆A)och hanteringen av överkapacitet (∆E).
Tabell 26. Genomsnittsvärden för fyra centrumtyper i Ryan, Hohenbalken och West (1990)

Variabler

Highway strip

Närcentrum

Stadsdels
centrum

Regionalt
planerat

Regionalt icke
planerat

∆B

1,2

0,4

6,2

20,3

–1,0

∆K

–0,5

–1,3

–2,6

20,0

–34,8

∆A

–0,6

–1,0

–1,8

3,2

–12,1

∆E

–0,3

–0,1

–0,7

0,1

–0,5

P

0

0

0

1

0

Å

18,8

19,9

18,4

13,4

24,3

6

53

20

8

8

Antal centra

Av regressionsanalysen framgår att kapacitetsmåttet, E, påverkas på följande sätt:
• ökar när marknadsområdet växer.
• blir mindre när ett köpcentrum är planerat.
• minskar med växande ålder hos köpcentrumet.
Den empiriska analysen visar också att antal butiker i ett centrum påverkas på följande
sätt:
• - ökar när marknadsområdet växer.
• - ökar när kapacitetsvariabeln E växer.
• - ökar mer för planerade än icke planerade centra.
• - minskar med växande ålder.
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Lokalisering av köpcentra
Lokalisering av ett köpcentrum, liksom utvidgning av ett redan befintligt centrum sker
i konkurrens med befintliga köpcentra, inklusive butiksgator i cityområden. En tysk
undersökning av området Halle-Leipzig visar hur ett nytt centrum kan kraftigt påverka
både externhandel och cityhandel, Kubis och Hartmann (2007) ”Analysis of Location
of Large – area Shopping Centres. A Probabilistic Gravity Model för the Halle-Leipzig
Area”.46 Halle och Leipzig har två större stadskärnor på kort avstånd från varandra, och
det nya centrumet kom att lokaliseras mitt emellan dessa två kärnor, då en fungerande
planlagstiftning inte var etablerad i forna DDR.
Undersökningen belyser lokaliseringsproblemet med gravitationsliknande modeller.
Det finns två slutsatser från undersökningen. För det första kan ett nytt köpcentrum
kraftigt förändra tillströmningen av kunder till redan etablerade köpcentra och förskjuta
deras lönsamhet i negativ riktning. Enligt undersökningen blev störningen av city
handeln mindre markerad. Den andra observationen gäller köpcentrumets attraktivitet
och reseavståndet till befolkningen i omgivande bostadsområden.
Dessa två variabler används för att beräkna sannolikheten att kunder besöker tre olika
butikskategorier i regionens större köpcentra. De tre kategorierna av butiker är allmän
detaljhandel (varuhus), kläder och livsmedel. Den slutsats som kan dras är att attraktivitetsvariabeln har likartade styrka för alla tre kategorierna. Vidare har de tre kategorierna
mycket likartad tidskänslighet.

Ett köpcentrums konkurrensförmåga
En huvudslutsats från modern lokaliseringsteori är att när varje butik erbjuder ett differentierat utbud under monopolistisk konkurrens, ökar möjligheterna för att samlokalisera flera likartade butiker i samma köpcentrum. Det betyder att ett köpcentrum kan ha
många kategorier av detaljhandelsbutiker och samtidigt ha ett kluster av differentierade
butiker inom varje kategori.
En analys av ovanstående mönster genomförs av Konishi (2005), där huvudfrågan
är koncentration av många konkurrerande butiker till samma köpcentrum. Konishi
redovisar flera faktorer som understödjer framväxt av sådana centra. Den första faktorn
är att ett centrum med en mångfald av alternativa butiker attraherar fler konsumenter, eftersom dessa med en resa kan skaffa sig kunskap om olika varors egenskaper och
kvalitet, och därmed reducera sin osäkerhet om vilka varu- och tjänsteegenskaper som de
föredrar. En omfattande samlokalisering i ett och samma centrum attraherar också fler
kunder, eftersom samlokaliseringen verkar prispressande.
För det enskilda butiksföretaget blir etablering i ett större visavi ett mindre en avvägning mellan de fördelar som ett stort inflöde av kunder leder till och de nackdelar som
följer av en ökad priskonkurrens mellan likartade butiker i samma centrum. Det handlar

46 Kubis och Hartmann, Analysis of Location of Large – area Shopping
Centres. A Probabilistic Gravity Model för the Halle-Leipzig Area,
Jahrbuch für Regionalwissenschaft 27, (2007).
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således om samspelet mellan:
• effekten av marknadsstorlek (kundattraktion) samt
• effekten av priskonkurrens (kundattraktion och prisreduktion).
Detta samspel innebär att kundernas förväntade nytta av att besöka ett centrum ökar
med centrumets storlek, eftersom nyttan måste ställas mot reskostnaden till alternativa
centra. Med denna utgångspunkt härleder Konishi jämviktslösningar med följande
innebörd:
1. Antalet butiker och prisnivån i ett centrum samvarierar så att priserna blir lägre ju
fler butiker ett centrum hyser.
2. Ett centrums marknadsområde växer med antalet butiker. Mångfald av butiker är
attraherande dels genom reducerad osäkerhet om vilka produkter som passar kunden
bäst, dels genom att mångfalden reducerar prisnivån. Detta fenomen innebär att även
marginella ökningar av ett centrums mångfald dramatiskt kan höja lönsamheten för
enskilda butiker.
3. När ett centrum har stor mångfald sänks lönsamheten för en butik som lokaliserar
sig utanför men i närheten av köpcentrumet. Det betyder att en ny butik har att välja
mellan två alternativ: Antingen väljer butiken en plats i det befintliga centrumet eller
också en plats på betydande avstånd från centrumet. På långt avstånd hamnar den
nya butiken utanför ”köpcentrumets skugga”.
4. För stora centra kan ”trängseleffekter” medföra att fördelarna av mångfald reduceras
när storleken tilltar.
5. Uppsatsen observerar också att ”Internet shopping” kan analyseras som ett
alternativt sätt för kunder att få del av mångfaldsfördelar.

Revitalisering av ett köpcentrum
I den tidigare analysen har vi pekat på särskiljande och gemensamma egenskaper hos
olika typer av köpcentra. Skillnaderna mellan ett köpcentrum i en stor stadskärna och
ett externt, bilberoende köpcentrum är emellertid betydande. I dynamiska eller temporala sammanhang är det speciellt en faktor som får en avgörande betydelse för hur dessa
två typer av centra kan utvecklas. Anläggningar och lokaler i ett externt centrum kan
i huvudsak enbart användas för handel. I en stadskärna finns det däremot alternativa
användningar. Där kan finnas tre huvudalternativ: detaljhandel, kontor eller bostäder
(genom ombyggnad).
Ovanstående substitutionsmöjligheter belyses i en uppsats av Caplin och Leahy
(1998), där de behandlar ”miraklet på sjätte avenyn”.47 Det handlar om revitaliseringen
av ”Lower Sixth Avenue” i New York, som en gång i tiden var det mest fashionabla detaljhandelscentrumet på Manhattan, och som senare kollapsade och förföll när välbärgade familjer flyttade ut till mindre centrala stadsdelar och till förorter. Men i början av
1990-talet var den berömda gatan tillbaka på sin tidigare spelplan. Vad hade hänt? Hur
47 Caplin och Leahy, Miracle on the Sixth Avenue: Information Externalities and Search, The Economic Journal, 108 (1998).
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ser de samband ut som möjliggör en sådan bifurkation, d.v.s. byte av utvecklingsspår.
Rent kronologiskt kan man peka på att 1992 etablerade Bed Bath & Beyond en ”superstore” (storvaruhus) i området. Lokalisering drog till sig ytterligare etableringar, och
presumtiva kontorslokaler gjordes på nytt tillgängliga för detaljhandelsföretag. I detta
ljus finns det två frågor: Vilken dynamik kan förklara centrumets tidigare nedgång och
vilka krafter fick etableringsmönstret att vända?
Caplin och Leahy talar om en snöbollseffekt som följde på lokaliseringen av Bed Bath
& Beyond. Förväntningarna om att fler detaljhandelsföretag skulle följa i spåren förändrade kalkylen för lönsamheten för potentiella detaljhandelsföretag. Kalkylens huvudfråga är relationen mellan intjäningsförmågan från butiker jämfört med kontor.
Grundidén är helt enkelt att kunder som tar sig till ett område med detaljhandel med
stor sannolikhet besöker andra butiker i området om de finns där. Själva köpcentrumet
får karaktären av en kollektiv nyttighet som resulterar i att flera butiker ömsesidigt
attraherar kunder till alla butiker som är samlokaliserade. Men det är en kollektiv nyttighet baserad på privata beslut. Snöbollsfenomenet har särskilt stora möjligheter om det i
startförloppet finns vakanta kontorslokaler.
Lokalägarnas beslutsproblem består i att över tiden ta ställning till om lediga lokaler
kan hyras ut till kontor eller till butiker. Lönsamheten av att välja en butikshyresgäst
beror på kombinationen av två faktorer:
• Det aktuella butiksföretagets kvalitet och
• Köpcentrumets kvalitet.
Caplin och Leahy argumenterar för att produkten av de två kvalitetsaspekter represen
terar det relevanta beslutsunderlaget. Vi observerar då att köpcentrumets kvalitet
ökar med antalet butiker. Denna del av processen är känd av både lokalägarens och de
presumtivas butiksägarna. Däremot har lokalägarna osäker information om varje potentiell butiksägares förväntade lönsamhet.
Förnyelseprocessen påverkas av ägarstrukturen. När en ägare råder över betydande
delar av lokalytorna (fastigheterna) uppstår en monopolsituation. I monopolfallet kan
ägaren på ett mer effektivt sätt fördela lokalerna på olika aktiviteter – d.v.s. fördela lokalerna mellan i första hand kontor och butiker.
Slutsatsen blir att vid en omvandling av ett område till ett köpcentrum är de första butikernas lokalisering till området helt avgörande för om omvandlingsprocessen
kommer igång eller ej. Och de initiala besluten sker under stor osäkerhet. Det betyder
att trögheten för en revitalisering är markerat stark innan processen kommit igång, sam
tidigt som omvandlingen ”sköter sig själv” när väl processen fått sin start.
I en uppsats från 2005 undersöker Lowe en liknande fråga om köpcentra och förnyelse lokaliserade i stadskärnan och förnyelsen av densamma.48 Detta görs genom en
detaljerad genomgång av den stadsförnyelse som skett i Southampton på den brittiska
sydkusten.

48 Lowe, Butains – Regional Shopping Centres, Urban Studies, 37 (2005).
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Under efterkrigstiden övertog man i Storbritannien den amerikanska modellen med
planerade och överbyggda köpcentra, med en viktig skillnad. Medan de nya köpcentrumen i USA främst växte fram som fristående enheter i förorter och förstäder växte de i
Storbritannien snarare fram i de centrala delarna av städerna. Denna skillnad berodde till
stor del på nödvändigheten att modernisera de centrala delarna av städerna och på tillgängligheten av finansiellt kapital för utveckling av fastigheter. Denna utveckling pågick,
med vissa undantag, under 1960- och 1970-talen fram till mitten av 1980-talet.
Slutet av 1980-talet blev utveckling dock en helt annan. Ökad konsumtion, fastighetsboom och en mer tillåtande planeringspolicy drev detaljhandeln. Resultatet blev en
utveckling som speglade den amerikanska. Under slutet av 1990-talet fokuserades åter på
köpcentra inom staden.
Köpcentret ”The West Quay” i Southampton var det största i sitt slag när det öppnade
år 2000. Sedan 1980-talet har de styrande i Southampton i sin planering fokuserat på
”place building” och ”place-making”. Från stadens sida såg man strategiskt på utvecklingen av ”West Quay” trots att det var den privata sektorn som ledde utvecklingen.
”West Quay” har sedan använts flitigt i marknadsföringen av staden.
I fallet med Southampton var det så att övergiven mark (s.k. brownfields) fanns att
tillgå och gav möjlighet till en utveckling och förnyelse av stadskärnan.
Förnyelsen är en process som pågått under en 20-års period. Målet har varit att behålla och koncentrera användningen av stadskärnan. Detta tillåter resor med flera syften
och minskar resebehoven. Utvecklingen av köpcentret sågs som en potentiell katalysator
för förnyelse av stadens ekonomi i andra städer i Storbritannien. Senare har försök gjorts
att kopiera utvecklingen i Southampton.
För att överföra erfarenheter från England till Sverige måste man ta hänsyn till skillnader i planlagstiftning. Lagar som omgärdar utvecklingen av externa köpcentra i Storbritannien skärptes successivt under 1990-talet. Stora externa köpcentra som öppnade
under slutet av 1990-talet började planeras redan under 1980-talet, och då med ett helt
annorlunda regelverk.

Köpcentras utveckling till stadskärnor
I slutet av 1980-talet planerades i Storbritannien ett stort antal externa köpcentra. Endast
en handfull av dessa blev verklighet. De som verkligen byggdes färdigställdes först under
den senare delen av 1990-talet. Trots att etableringen av externa köpcentra blev mycket
mindre än vad som planerades fick utvecklingen ändå en stor påverkan på detaljhandelns
utveckling. Detta nya ”landskap” för detaljhandeln behandlas i en artikel av Lowe från år
2000 under rubriken ”Britains – Regional Shopping Centres”.
En utgångspunkt är observationen att utbyggnaden av detaljhandeln fått stora
effekter på handels- och fritidsmönstren i Storbritannien. Trots – eller kanske som en
följd av – 1990-talets restriktioner på utvecklingen av nya köpcentra förändrar de centra
som finns den urbana geografin och skapar nya urbana strukturer. Författaren använder
exemplet ”Merry Hill Centre” i West Midlands för att visa att förändringarna är så stora
att de i praktiken blivit irreversibla.
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Författaren betonar att den nordamerikanska utvecklingen medfört att köpcentra
blivit något mycket mer än platser för shopping. Redan från början designades många
köpcentra för att tillfredsställa samhällsservice, liksom kulturella och sociala behov i nya
förstäder. De byggdes i kombination med bostäder, kontor och teatrar – planerade som
sammanhängande områden för att generera en positiv utveckling av fastighetsvärden.
Ibland görs försök att beskriva Storbritanniens köpcentra som centrala delar av nya
städer. Syftet med detta kan vara att försöka kringgå en mer restriktiv stadsplanering.
Sådana beskrivningar får dock ofta stöd av lokala myndigheter. Ägarna till köpcentra
argumenterar ofta att dessa bör ses som stadscentra eller stadskärnor. På vilket sätt är då
köpcentra som Merry Hill att likna vid en stadskärna?
1996 gjordes en offentlig utredning efter ett förslag från ägarna att expandera anläggningen. Expansionen förkastades av utredarna eftersom Merry Hill ansågs vara ett
externt centrum och inte ett stadscentrum. Därmed sågs det som en typ av detaljhandels
etablering som enligt skärpta regler för markanvändning inte skulle uppmuntras. Författaren undersöker ett antal av de frågor som uppmärksammades vid utredningen och
försöker visa att Merry Hill gradvis kommit att utvecklas till ny stad.
I fallet med Merry Hill har ägarna hävdat att centrumet omfattar mycket mer än
detaljhandel. Sett som en ny stadskärna innehåller området tre delar, (1) köpcentrum,
(2) nöjeslokaler och kontor och (3) ett distriktscentrum med offentliga inrättningar.
Dessa tre delar har utvecklats så att de kompletterar varandra. Köpcentret har utvecklats
steg för steg från att ursprungligen ha varit ett detaljhandelslager. Sedan utvecklades
detaljhandeln följd av biografer, banker, postkontor, turistinformation och en mängd
andra samhälleliga faciliteter. Angränsande till köpcentret har ett betydande område för
arbetsplatser utvecklats. Det ligger mot vattnet och innehåller kontorsytor och nöjeslokaler. I området finns över 3 000 arbetstillfällen. Där finns också många restauranger och
barer som ger ett vitalt nattliv. Alldeles söder om köpcentret ligger ett område av viktig
lokal betydelse med många samhälleliga funktioner såsom bibliotek, offentliga kontor,
polisstation, kyrkor och andra inrättningar.
Från början fanns en oro att området skulle utarmas av konkurrensen från köpcentret. Denna oro verkade besannas när några stora detaljhandelskedjor flyttade. Efter en
initial nedgång har utvecklingen stabiliserats och det har observerats ”överspillningseffekter” från köpcentrets attraktion av handel till området i stort. Det verkar som området
med handel och service har utvecklat ett komplementärt och symbiotiskt förhållande till
köpcentrumet.
Det framväxande centret – med dess tre delar – sågs inte som en positiv utveckling
av lokala och regionala myndigheter. Man ansåg att framväxten av centrumet var ett
hot mot de existerande centra i regionen som myndigheterna försökte utveckla och
uppgradera tillsammans med privata aktörer. I praktiken försökte man konservera den
urbana hierarkin till Merry Hills nackdel.
Författaren övergår sedan till en jämförelse med amerikanska förhållanden. Typiskt
för de ”Edge cities” som växt fram i USA är att de är svåra att definiera, Garreau (1991)
ställer upp fem kriterier som ska vara uppfyllda för att ett område ska fungera som en
”Edge city”:
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•
•
•
•
•

Minst 500 000 kvadratmeter av uthyrbar kontorsyta.
Minst 50 000 kvadratmeter uthyrbar yta för detaljhandel.
Fler arbeten än sovrum (när arbetsdagen börjar åker man dit och inte därifrån).
Befolkningen ska uppfatta det som en multifunktionell plats ”som har allt” (arbeten,
shopping, underhållning).
Området liknade inte en stad för trettio år sedan.

Dessa kvantitativa kriterier gäller i en amerikansk kontext. Författaren hävdar att i en
brittisk kontext verkar det ändå som om att ”Edge cities” håller på att formas. Numera
flyttar arbetsplatser från stadskärnan och intensiteten i markanvändning växer. Artikeln
avslutas med konstaterandet att nya regionala centra i Storbritannien ännu inte funnit
sin form.

Köpcentra i Sverige och USA
Hur mycket har villkoren för detaljhandel, varuhus och köpcentra förändrats sedan
1990-talets början? Tjugo år tillbaka i tiden fanns starka föreställningar om dels en
utveckling mot mycket stora, externlokaliserade köpcentra, dels en förskjutning mot
elektronisk handel. För att ge ett perspektiv utnyttjar vi en analys av Andersson och
Johansson (1994) som i rapporten ”Förnyelse av Västsveriges regioner – Borås: en
framtida marknadsplats i Norden” behandlar dagligvaruhandelns struktur och lokaliseringsmönster.49
Vid 1990-talets inledning hade den svenska dagligvaruhandeln under lång tid saknat
vad vi kan beteckna som sträng konkurrens. Marknaden präglades istället av oligopol,
en tydlig fåtalskonkurrens mellan några få kedjor kopplade till ett litet antal grossister.
Redan under 1980-talet fanns tre dominerande parter (KF, ICA och D-gruppen) vars
ställning baserades på en anpassning till den svenska jordbruks- och livsmedelspolitiken,
regleringen av utrikeshandeln med livsmedel och det kommunala planmonopolet. De
tre kedjorna tillämpade riksomfattande prislistor och strategier för butikernas utbyggnad och sortiment som utformades för landet som helhet – med minimal anpassning
till lokala omständigheter. Litet utrymme lämnades till kvalitetsorienterad dagligvaru
handel.
De centralt utformade priserna kom under 1980- och 1990-talet att gynna
lågkvalitetsbutiker i externa lägen och missgynna handelslokaliseringar i stadskärnorna.
Fenomenet illustreras i följande figur, där den feta och centralt bestämda priskurvan
överstiger den tunnare kurvan för försäljningskostnaden per enhet. Denna struktur
medförde uppenbara svårigheter för kvalitetsbutiker med mycket service och kund
anpassning i citylägen (till höger i figuren). Till vänster i figuren fanns externlokaliserade
lågprisbutiker, med positiv lönsamhet.

49	Andersson och Johansson, Förnyelse av Västsveriges regioner – Borås:
en framtida marknadsplats i Norden, ERU Rapport 92, Stockholm
(1994).
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Figur 12.
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Vad påverkade utvecklingen under perioden 1990–2008? Hur mycket av detta kunde
man förutse under tidigt 1990-tal? En betydelsefull förändring var Sveriges anslutning
till EU som förändrade konkurrensvillkoren med ny konkurrenslag, även om oligopolmönstret blev kvar. En lika viktig förändring var ökade inkomstskillnader och en parallell
”gentrifiering” med ökat boende i stadskärnor och deras omgivning i de större städerna.
Föreställningen vid 1990-talets ingång var att de oligopolreglerade priserna skulle brytas
upp och att utvecklingen skulle anpassas efter mönster i Europa och i ännu högre grad
USA. Strukturförändringarna väntades därmed leda till (a) Euromalls, (b) cityvitalisering, (c) Strip Centra, Factory Outlets och Tele Marketing. De engelskspråkiga benämningarna är talande.

Mall of America
Den klassiska modellen för urbana ekonomier utpekar stadskärnan som den viktiga
inköpsplatsen för hushåll och företag. Men redan under 1980-talet kunde USA uppvisa
nya centrumbildningar med överlägsna parkeringsytor, vilket optimerade överföringen
av varutransporter till hushållen. De nya köpcentrumen kunde också parera en reallöneutveckling för detaljhandelns personal, genom att låta kunden utföra en växande andel
av transaktionen, och just här framstår IKEA som enastående. Ursprungligen var de
nya köpcentrumen påvert utformade, vilket renderade beteckningen ”köplador”. Men i
början av 1990-talet hade man i USA och Japan prövat mer storskaliga och genomtänkta
lösningar. Typexempel var Mall of America och Mall of Japan. Det första, med lokalisering utanför Minneapolis-St Paul, attraherade vid denna tid mer än 150 000 besökare per
dag. ”Mallen” hade placerats i närheten av ett antal stora motorvägar och inom räckhåll
från internationell flygplats.
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Mall of Americas utformning hade fyra hörnpelare med prestigefyllda varuhus, nöjesfält
för barn, en mångfald specialiserade mindre butiker mellan de större varuhusen och ett
brett utbud av restauranger. Till detta kommer en omsorgsfullt utformad ”konsumtionsmiljö”, i liknande anda som storstadskärnornas försök att vitalisera sina citymiljöer.

Factory Outlets
Factory Outlets – ofta ett slags fabriksförsäljning – hade förekommit före 1990-talet i
Sverige, men sällan med de ansatser till kvalitet och mångfaldslokalisering som utvecklats i USA. I viss mening kan IKEAs varuhus vid denna tid förstås som en form av
Factory Outlet. I USA kan man samtidigt identifiera många Factory Outlet Strips, som en
utsträckt form av köpcentrum. En sådan plats fanns på gränsen mellan New Hampshire
och Maine, nära staden Newport – en plats utan stöd från närliggande storstad.
Uppkomsten av både Malls och Factory Outlets understöddes av ITK-nätens utveckling, som gjorde det möjligt att samordna många små önskemål med volymköp. De
följande 15−20 årens utveckling har också bekräftat betydelsen av datornätens fördelar
i samband med inventering av lager och registrering av försäljning, vilket ger beslutsunderlag för dagliga beställningsorder. Val-Mart var den kedja som tidigt kom att fullt
utnyttja dessa möjligheter, men även IKEA är ett exempel.

Big-Box centra
Megacentra eller storköpscentra har ibland fått benämningen ”big-boxcentra”. Benämningen syftar på varuhus för storköp. I USA och Kanada påbörjades denna utveckling
redan under 1980-talet, och där skedde lokaliseringen i huvudsak i externa lägen. Denna
utveckling behandlas i detalj för Torontos stadsregion i en undersökning av Jones och
Doucet (2000).50 Av alla storköpslokaliseringar i Torontoregionen under 1990-talet
skedde ungefär 60 procent i anslutning till motorväg (expressway). Specifikt för perioden
1993–1997 ökade andelen butikssysselsatta i storköpscentra i Torontoregionen från 28
till 43 procent, vilket tydliggör expansionens kraft.
I den engelskspråkiga litteraturen har fenomenet ”big-box” fått flera benämningar
som ”category killers”, ”power centres” och ”power nodes”. Ett särskilt kännetecken är
utnyttjande av IKT i managementrutiner, logistik, lagerstyrning, beställningsrutiner,
kategori-hantering, produktöversikt, marknadsföring och reklam. Med modern tekno
logi lyckas nya köpcentra upprätthålla en hög nivå på kundservicen samtidigt som kostnaderna pressas. Det handlar också om stora köpareor, där en storbutiks yta kan variera
mellan 2000 och 15 000 kvadratmeter – och överstiger därmed 2−3 gånger en normal
”outlet”.
Historien går ett antal decennier tillbaka när det gäller storköp inom områden som
möbler, leksaker och livsmedel. Produktområdena har därefter vidgats till konfektion,

50 Ken Jones and Michael J. Doucet, Big Box Retailing and Urban Retail
Structure: The Case of the Toronto Area, Journal of Retailing and
Consumer Services, 7 (2000).
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heminredning, personbilar och husvagnar, apparater och maskiner och andra detaljhandelsartiklar. Författarna inkluderar dock inte Wal-Mart i sin analys även om denna
lågpriskedjas butiker har många egenskaper gemensamma med ”big-box”.
I Torontoregionen fick under 1990-talet storköpsutvecklingen betydande konsekvenser
för den rumsliga fördelningen av detaljhandelsutbudet, med omlokalisering av butiker och
sysselsättning. Effekterna visade sig även för Torontos centrala köpområden (detaljhandelsgator) av citytyp, där andelen butiker minskade från nästan 54 procent till under 50
procent. Nedanstående tabell belyser hur olika kategorier butiker påverkades mellan 1994
och 1997. Tabellen visar att även om antalet butiker i stadsmiljön ökade, så föll andelen för
samtliga kategorier. Särskilt stor var andelsförlusten för kontorsvaror och varuhus.
Tabell 27. Antal butiker längs Torontos köpgator (retail strips) och andelar av hela
regionens butiksbestånd

Kategori

1994

1997

Antal

Andel
(procent)

Antal

Andel
(procent)

Supermarkets

253

1,94

261

1,81

Sportartiklar

104

0,80

111

0,77

Bokhandel

120

0,92

130

0,90

35

0,03

33

0,02

Varuhus

142

1,09

131

0,91

Leksaker

79

0,61

83

0,57

Elektronik

188

1,44

195

1,35

Djuraffärer

61

0,47

66

0,46

982

7,30

1 010

6,79

Kontorsprodukter

Summa

I Kanada som helhet var mellan 1989 och 1996 tillväxten av storköp inom kategorin
supermarkets betydande. Antalet butiker fördubblades. För kategorin livsmedel var
tillväxten ännu starkare.
Hur kom lokaliseringsmönstret att påverkas av framväxten av butiker av typen ”bigbox”? Utvecklingen drevs av strävan att:
• minimera kostnaderna för mark samt
• maximera tillgängligheten med bil.
Strategierna förverkligades i områden som tidigare var planerade för industriproduktion
och som samtidigt låg nära motorvägar. En andra observation är att nya köpcentra med
storköpsbutiker har dragit till sig andra kategorier av butiker. Många av dessa butiker
finns inom en radie av två kilometer från köpcentrumets mittpunkt. I närområden finns
också de butiker som drabbades hårdast av nya centras tillkomst.
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Hållbar utveckling och köpcentra
Hållbar utveckling understryks ofta när politik ska utvecklas. I en artikel från 2007
undersöker Goodman och Coote ”Sustainable Urban Town and the Shopping Centre:
An Investigation of Activity Centres in Melbourne’s Growth Areas” 51 hur en strategisk
plan för hållbar utveckling av detaljhandel i köpcentra påverkar planeringen av externa
köpcentra i Melbourne i Australien. De viktigaste elementen i planen är utvecklingen av
mer kompakta städer och en minskning av bilberoendet. En av de bärande idéerna är att
ny utveckling och nybyggnad ska ske i anslutning till existerande verksamhet och inte på
nya platser runt de yttre delarna av staden.
Syftet med undersökningen är att se om den strategiska planen haft något inflytandet
på köpcentra som byggts eller är under planering sedan planen antogs. Syftet är att se om
planens rekommendationer fått någon inverkan på utvecklingen. Där planen inte följts
försöker författarna förklara varför.
Hållbar utveckling har blivit ett accepterat begrepp som ett ramverk för politikutveckling inom många områden. Författarna menar att ibland används begreppet i mycket
vaga termer och med så lite innehåll att det praktiskt taget saknar mening. Mycket av
litteraturen om hållbar stadsutveckling fokuserar på täthet och transportsystemets
funktion. Tillgänglighet i betydelsen ”marknadspotential” är ett centralt begrepp för att
analysera effekter av täthet och transportmöjligheter. För att köpcentra ska kunna ha hög
tillgänglighet krävs att de ligger relativt nära boendemiljöer. Tillgängligheten påverkas
naturligtvis också av transportsystemet och hur enkelt det är att nå köpcentrat.
En generell observation som författarna gör är att detaljhandeln blir mer och mer geografiskt utspridd. Nya stora köpcentra ligger ofta utanför de centrala delarna av staden
utmed större vägar där markpriserna är lägre och de är lätt nåbara med bil.
Externa köpcentra har främst ifrågasatts genom negativa effekter av ökat bilberoende
och minskad tillgänglighet för hushåll utan bil och för den negativa påverkan de kan ha
på de centrala i städernas traditionella affärsgator.
En av hållbarhetsaspekterna är ekonomiska hållbarhet. På grundläggande nivå måste
naturligtvis köpcentra vara ekonomiskt bärkraftiga men i en utvidgad mening bör de
kanske också bidra med ekonomiska möjligheter. Det kan gälla både arbetstillfällen
men också möjligheten att starta nya företag. I denna kontext ifrågasätter författarna
köpcentra där affärer och butiker väljs ut i en optimal mix för att minimera riskerna för
investerarna. Författarna anser att speciella ”nisch”-butiker ofta saknas i köpcentra och
det bidrar till att generera monokulturer inom handeln.
I planen för hållbarhet för detaljhandeln i köpcentra finns ett antal kriterier angivna.
Man har preciserat 19 kriterier i tre olika kategorier. De finns angivna i tabellen nedan.

51 Goodman och Coote, Sustainable Urban Town and the Shopping
Centre: An Investigation of Activity Centres in Melbourne’s Growth
Areas, Urban Policy and Research Vol 25, No 1, (2007).
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Kategori

Kriterier

Social

1.

Höja ”levbarheten” (säkerhet, bekvämlighet, komfort, estetik) i området

2.

Öka möjligheten för ”social interaktion”

3.

Bidra till områdets historiska- och kulturarv

4.

Erbjuda ett brett utbud av tjänster och faciliteter tillgängligt för alla*

5.

Ha en bra anknytning med omgivningen

6.

Möta behoven hos alla delar av befolkningen*

7.

Bibehålla eller förbättra valmöjligheten vad gäller transporter*

8.

Bibehålla eller förbättra folkhälsan

Ekonomisk 9.

Bidra till ekonomisk konkurrenskraft som ger nytta för samhället

10. Gynna stadsutveckling som minimerar markanvändning och transportbehov*
11. Förbättra effektiviteten i mark- och transportanvändning*
12. Förbättra frakt och logistik
13. Förbättra affärs- och sysselsättningsmöjligheter
Miljö

14. Uppmuntra förbättring av kollektivtrafik för att minska utsläpp*
15. Förbättra och uppmuntra energieffektiva byggnader
16. Bevara ekosystem i stadsmiljön
17. Minska bildandet av avfall
18. Minska vattenanvändningen
19. Minska buller

Åtminstone sex av dessa kriterier (markerade med*) uppnås om centret är tillgängligt på
olika sätt speciellt för fotgängare, rullstolsburna, cykel- och kollektivtrafik. Det antyder
att tillgänglighet på olika sätt är det viktigaste måttet på hållbarhet tillsammans med
mångfald (varor och tjänster, samhälls- och nöjestjänster, mötesplatser), ekonomiska
möjligheter och miljövänlighet.
Planen ger också riktlinjer för utformning av byggnader. Många av dessa riktlinjer har
också med tillgänglighet och tranporter att göra. Exempel på riktlinjer är:
• integrera centret i gatunätet på ett sätt som gynnar tillgänglighet och ger direkta
länkar till omgivande områden.
• lokalisera centret längs viktiga gator
• lokalisera centret nära boendemiljöer, busshållplatser och järnvägsstationer.
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Från ovan nämnda kriterier och riktlinjer kan enligt planen det ideala köpcentret här
ledas. Idealet liknar enligt författarna mer en affärsgata än ett traditionellt köpcentrum.
Författarna väljer ut 17 olika köpcentra för att undersöka om dessa kriterier och riktlinjer
kan spåras i utvecklingen av nya centra.
Resultaten är ganska nedslående. De flesta centra betjänas mycket dåligt med
kollektivtrafik, vilket ökar behovet av bil. På många ställen är kollektivtrafiken så dåligt
utbyggd att det är svårt lokalisera centra efter det kriteriet.
Tillgängligheten till fots, med cykel eller rullstol från omgivande områden är också
dålig. Ofta finns gång och cykelvägar i omgivningen, men de sträcker sig inte in till köpcentra.
Alla undersökta köpcentra omges av stora bilparkeringar. Detta betyder att man
förväntar sig att de flesta kunderna använder bil. Att anlägga stora parkeringsplatser
framför köpcentra innebär också att barriärer skapas gentemot omgivningen.
Inga butiker eller affärer är vända ut mot gatan. Om någon verksamhet placerats med
”framsidan” utåt är det undantagslöst matställen för ”hämtmat”.
Platser för sammankomster eller annan användning har en betydande funktion. I en
del köpcentra finns sådana, men de är begränsade och de flesta öppna platser är till för
betalande kunder på restauranger och liknande.
Eftersom de studerade centrumen är nya eller under uppbyggnad har författarna svårt
att uppskatta bredden av de varor och tjänster som kommer att utbjudas. De noterar
dock att en del tjänster finns såsom exempelvis vårdinrättningar, apotek och barnomsorg. Författarna anser att bredden i tjänsteutbudet troligen kommer att utökas med
tiden.
Författarna har också svårigheter att uppskatta möjligheterna för nyföretagande
inom köpcentrumen. I tre köpcentra finns oberoende detaljhandel vilket tyder på en viss
möjlighet till nyföretagande. Författarna anser dock att dessa butiker är få och små. Det
enskilda ägarskapet och ledningen av köpcentrumen ger automatiskt kontroll över uthyrningen vilket begränsar de ekonomiska möjligheterna för lokala affärsmän. Köpcentrumets ekonomiska framgång påverkas av kontrollen över hyresgäster.
Författarna noterar en del försök att minska energianvändningen genom att i möjligaste mån använda dagsljus och dubbeldörrar vid entrén etc.
Författarnas främsta slutsats är att det finns avgörande brister i implementeringen av
den antagna planen. Medan visionen om en mer hållbar utbyggnad av externa centra är
tydlig i ”politikdokumenten” finns uppenbara problem att förverkliga den vid nybyggnationer. Författarna drar slutsatsen att planens riktlinjer saknar den styrning som krävs
för implementering. Planen uttrycks i termer av just riktlinjer, inte regler och lagar som
tvingar. Undersökningen visar att planer som uttrycks flexibelt och vagt blir föremål för
förhandlingar mellan tjänstemän och investerare.

Stadsutbredning och regionala stadskärnor 115

Välfärd och urbana strukturer

Är den utveckling av urbana strukturer som behandlats i föregående avsnitt gynnsam
ur ett samhällsekonomiskt välfärdsperspektiv? Det går att identifiera två perspektiv
på denna fråga. Den första tar stöd i argument om att fria marknadsförlopp leder till
lösningar som återspeglar preferenser och önskemål bland en stadsregions befintliga
(och potentiella) invånare. Det andra perspektivet är planerarens, där förekomsten av
marknadsmisslyckande, långsiktiga trögheter och fördelningsfrågor ger starka motiv för
politisk styrning av urbana regioners utveckling.

Kan agglomerationsfördelar tas tillvara av marknaden?
Intern skalekonomi varierar i styrka mellan näringsgrenar och variationen i distanskänslighet är förmodligen ännu större. Teknologisk utveckling innebär dessutom att både
skalfördelar och distanskänslighet i verksamheter inom en given näringsgren förändras
över tiden. Denna observation antyder att planering av stadsregioner möter uppenbara
problem att utveckla hållbara beslutsunderlag. Samtidigt kan det beskrivna problemet
formuleras på följande sätt: Så länge som stadens bebyggelse och infrastruktur får en
tillräckligt generell utformning, kommer verksamheter att genom successiv omlokalisering att anpassa sig till förändrade villkor. Med en sådan formulering blir planeringens
uppgift att säkerställa en generell och robust design av stadens struktur, Johansson och
Snickars (1992).52
Teknikutvecklingen handlar till exempel om parallella processer där telekommunika
tion gör kommunikation distansokänslig inom givna verksamheter, samtidigt som
direktkontakt i form av personers möten ansikte-mot-ansikte får växande betydelse
inom andra fält.
Med intern skalekonomi och distanskänsliga interaktioner kan det finnas effektiva
marknadslösningar i stadsbebyggelse bara om imperfekt konkurrens råder. Genom
imperfekt konkurrens med differentierade produkter ges utrymme för samlokalisering,
samtidigt som företagens överskott (bruttovinst) gör det möjligt för dem att betala
lägeshyra. Om marknadslösningarna är godartade ansluter de till Henry Georges tes som
innebär att produktivitetsvinsterna från agglomerationsfördelar tillfaller markägare,
fastighetsbolag m.m. Tesen innebär att dessa värden kan beskattas (utan s.k. allokeringsförluster) för att användas till kollektiva nyttigheter, inklusive infrastruktur.
Extern skalekonomi kräver inte på samma sätt som intern skalekonomi att konkurrensen är imperfekt, utan kan resultera i effektiva marknadslösningar både för marknader med perfekt och monopolistisk konkurrens.

Utvecklingen av kranskärnor
Huvuddelen av den aktuella diskussionen har gällt att belysa spänningen mellan
agglomerativa – centripetala – krafter och utspridande – centrifugala – krafter. Basen
för dessa båda krafter är externaliteter. Tendenserna till agglomeration kommer från
52 Johansson och Snickars, Infrastruktur – Byggsektorn i kunskapssam
hället, BFR (1992).
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samlokaliserings- och täthetsfördelar. De omvända tendenserna har sitt ursprung i nackdelar av täthet i form av trängsel och störningar. Utspridningen får också stimulans från
markvärdesstegring och snabbt växande byggkostnader för den täta bebyggelsen.
De två grupperna av externaliteter verkar på olika rumsliga skalor, vilket kan resultera
i att en viss grupp aktiviteter är alltför koncentrerade på en zonskala och alltför utspridda på en annan zonskala. Det skulle kunna innebära att vissa stadsregioner är för
stora, samtidigt som ytterkärnorna är för små. Hushållens pendlingskostnader kan vara
för små i en utbredd bostadsbebyggelse samtidigt som den centrala stadskärnan har
markerade trängselkostnader. I en sådan situation kan arbetstillfällena få en överdriven
decentralisering i en process där deras lokalisering följer hushållens boendeval. Slut
resultatet kan då bli att lokaliseringsdynamiken bygger upp växande skillnader mellan
vad som är samhällsekonomiskt önskvärt och vad som leder till vinster för enskilda
aktörer, inklusive hushåll.

Trafikträngseln driver på decentraliseringen?
Vilken roll spelar transportsystemets utveckling och trängselfenomen för decentralisering? I den amerikanska miljön uppstår trängsel framför allt genom att vägfordon inte
betalar för sina marginella bidrag till den kollektiva trängselkostnaden. I enkla trafiksystem kan denna externalitet hanteras med hjälp av trängselavgifter. I ett komplext
transportnätverk blir vägtullar och likande trängselavgifter grova approximationer av en
samhällsekonomiskt optimal lösning.
Anas, Arnott och Small (1998) påpekar att när priset på bilresande är för lågt blir prismönstret för mark snedvridet och detta får till följd att för mycket mark avsätts till vägar i
stadskärnorna. Resonemanget förs vidare till följande slutsats:
När en storstadsregion med en tydlig enpolär struktur utvecklas till en flerkärnig stadsregion, faller restiderna och trängselnivåerna reduceras.
Denna effekt innebär inte att lösningen uppfyller samhällsekonomisk effektivitet, eftersom trängselexternaliteten kvarstår, vilket medför att markområden med mycket hög
tillgänglighet undervärderas. Som en följd får sådana områden för låg täthet. Agglomerationen blir för svag, vilket motsvarar en samhällsekonomisk förlust. För att hantera dessa
problem i USA har planeringen utnyttjat bebyggelseplaner med täthetskrav för utvalda
zoner, grönområden och andra zonrestriktioner.
Huvuddelen av amerikansk markanvändningsplanering och politik har emellertid
haft en helt annan inriktning, Downs (1992).53 Inriktningen har varit: subventioner till
egna hem, subsidier till motorvägsbyggande och underhåll och minsta tillåtna tomtyta i
bostadsområden och liknande stimulans till decentralisering.

53 Downs, Some realities about sprawl and urban decline, Housing
Policy Debate, Vol 10 (1992).
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Planering av markanvändningen och stadspolitik
I ljuset av de många externaliteter som diskuterats uppstår frågan: Är en detaljrik och
genomgripande planering av markanvändning en framkomlig lösning. Den bakgrunds
litteratur som refererats föreslår en återhållsam zon-politik med följande inslag:
• Markanvändningsanvisningar som håller isär verksamheter som stör varandra eller
är ömsedigt inkonsistenta.
• Bevarande av grönområden. Ekonomisk tillväxt i stadsregionen måste då ske i andra
delar av regionen.
• En översiktsplanering som tillåter ny bebyggelse att sprida sig efter en ”hoppande
grodas mönster”, vilket ger upphov till oanvänd mark som kan vara en fördel längre
fram i tiden – ett slags markreserver.
• En politik som understödjer bevarandet och utvecklingen av stadsregionens centrala
kärna eller hela kärnstaden i regionen.
• En politik som avstår från segregerande – exkluderande – zonering, som kan medföra att vissa områden och vissa kärnor får stor skattekraft medan andra utarmas.
I ovanstående sammanhang pläderar Anas, Arnott och Small (1998) entydigt för betydel
sen att den enskilda stadsregionen kan behålla och utveckla sin kärnstad och dess stadskärna.

Utbredning och sociala processer
Det finns också bidrag som diskuterar stadsutbredning, kärnor, sociala processer och
välfärd utan stöd av formaliserade modeller. Ett bra exempel på en sådan översiktsartikel
är Nechuyba och Walsh (2004) och den har helt enkelt rubriken ”Urban Sprawl”.54
Översikten inleds med en exposé över stadsutvecklingen i USA under 1900-talet som
tydliggör vilka närmast dramatiska omfördelningar som i ett 100-års perspektiv skett
mellan stad och land och mellan städernas inre och yttre delar. Under 1800-talet och
början av 1900-talet omvandlade den industriella revolutionen USA från ett agrart till ett
stadsdominerat samhälle; andelen stadsbor ökade från fem procent 1790 till mer än 50
procent 1920; cirka 100 år senare genomgick Sverige motsvarande omvandling.
Utvecklingen av den amerikanska stadens form har sedan början av 1900-talet
karaktäriserats av en stark geografisk utbredning. I större stadsområden (minst en
miljon invånare) har folkmängden i de centrala städerna stagnerat samtidigt som antalet
och andelen boende i förortsområdena vuxit påtagligt; andelen från 35 procent år 1920
till 65 procent år 1990. Även räknat per capita växte markanvändningen i stadsregionerna och då speciellt i områden utanför de centrala städerna. Även i detta fall har motsvarande utveckling skett i Sverige.
Att en stad växer till ytan när folkmängden växer framstår som tämligen självklart.
Enligt den monocentriska stadsmodellen, som tar en central lokalisering av arbetsplatser

54 Nechuyba och Walsh, Urban Sprawl, The Journal of Economic
Perspective, Vol 18 ( 2004).
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som given på förhand, förklaras utbredningen därutöver främst av stigande inkomster
och minskade transportkostnader. Produktivitetsutvecklingen i kombination med
introduktionen av bilar och lastbilar och utbyggnad av vägnätet är således viktiga bakomliggande orsaker. Enligt samma modell kan också olika institutionella förhållanden,
som t.ex. rätten att göra skatteavdrag för räntor för huslån ha spelat in. Enligt empiriska
studier har dock faktorer av detta slag haft ett betydligt mindre inflytande på utbredningen än stegrade inkomster och minskade transportkostnader. I den refererade artikeln
nämns inte att priset på jordbruksmark i stadsregionens yttre delar också har betydelse
för utbredningen enligt den monocentriska modellen.
Däremot nämns att det finns empiriska belägg för att kollektiva nyttigheter som skolor, grönoråden m.m. spelar roll för hushållens val av lokalisering inom en stadsregion.
Skillnader mellan kommuner avseende dessa utbud och beskattning bidrar till en sortering som innebär att hushåll med lika värderingar avseende denna typ av utbud söker sig
till samma kommuner. Det finns dock inget empiriskt stöd för att dessa faktorer skulle ha
förorsakat en geografisk utbredning. Det kan i stället vara så att sorteringsmekanismerna
fått ökade frihetsgrader genom den utbredning som växt fram genom inkomstökningar
och sjunkande transportkostnader.
I artikeln konstateras att den trend med framväxt av yttre kärnor som kan observeras
de senaste decennierna inte kan förklaras med den monocentriska modellen. Författarna
nöjer sig med att påpeka att detta bara kan göras med modeller som förklarar lokaliseringen av arbetsplatser, d.v.s. modeller som utgår från att företagen kan ha speciella fördelar både av att ligga nära varandra och av interna skalfördelar. De konstaterar vidare
att yttre kärnor kan göra det svårare för hushåll utan bil att nå arbetsplatser som inte är
tillgängliga med kollektiva transporter; eller med andra ord att vissa grupper kan få det
svårare att hitta jobb genom framväxten av arbetsplatsområden i icke-centrala lägen.
Många planerare har pekat på olika nackdelar med stadsutbredningen. De nackdelar
den refererade litteraturöversikten tar upp är: trängsel i trafiken, luftföroreningar, förlust av grönområden och fördelningskonsekvenser. Alla dessa nackdelar är relaterade till
marknadsmisslyckanden, d.v.s. misslyckanden som orsakas av skillnader mellan privata
kostnader och kostnader för samhället som helhet. De noterar att utspridningen lett
till ökad trafik till och från centrum och att avgifter vars nivå är relaterade till trängseln
skulle minska skillnaden mellan samhällskostnader och privata kostnader och självklart
också lindra trängseln längs infarter. Men de framhåller samtidigt att de långsiktiga
effekterna av sådana avgifter är mer oklara. Högre kostnader för att pendla till centrum
skulle på sikt kunna leda till att fler företag väljer en lokalisering i ytterområden. Något
som i sin tur kan leda till ökad geografisk utbredning.
Artikeln problematiserar också frågan om den geografiska utbredningens betydelse
för avgasutsläpp och luftföroreningar. Antalet fordonskilometer per individ i en stads
region beror, inte bara som en del debattörer antar, på stadsregionens täthet eller brist
på täthet. Trafikvolymen beror också på den geografiska mikrostrukturen. Så t.ex. kan
yttre kärnor leda till minskad pendling även om de samtidigt skulle leda till en minskad
täthet för stadsregionen som helhet.
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Flera empiriska studier har visat hur priset på bostäder är relaterat till närhet till
grönområden av olika slag. De indikerar att relationen tycks vara icke-linjär och att
bostadspriserna ökar med växande ”grönutbud” om avståndet är någorlunda kort men
att de minskar om avståndet är långt. En tolkning som förs fram är att hushållen gör en
avvägning mellan tillgänglighet till grönområden och till kommersiella utbud; de vill ha
grönt alldeles inpå bostaden och samtidigt andra utbud nära men inte fullt lika nära. Om
nya bostadsområden är storskaliga kan man förvänta sig att privata investerare skulle
beakta hushållens preferenser avseende grönområden. Om stadsutvecklingen tvärtom
karaktäriseras av en mängd små områden klarar inte privata utvecklare detta beroende
på att inflyttarna till sådana områden bara utgör en liten del av alla dem som skulle vara
beredda att betala för att grönytor ”sparas”.
Stadsutbredningen i kombination med den nyss påtalade ”självsorteringen” kan också
leda till att befolkningsgrupper som saknar bil eller som av andra skäl har en relativt låg
rörlighet får en försämrad tillgänglighet till skolor, arbetsplatser, grönområden m.m.
Bortsett från att detta av fördelningsskäl kan ses som problematiskt motverkar inlåsningar av detta slag en långsiktigt effektiv användning av stadsregionens resurser. Det
kan leda till att i övrigt lika ungdomar från olika områden får helt olika möjligheter att
utveckla sin potential för lärande, att få jobb och kanske också att göra karriär. Så visar
t.ex. empiriska studier att möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden vid i övrigt
lika förutsättningar är mindre för ungdomar som bor i områden där många vuxna saknar
jobb än i områden där arbetslösheten är låg, vilket bland annat förklaras av att den
förra gruppen har tillgång till förhållandevis få vuxna som kan stödja med arbetsgivar
kontakter.55 Motsvarande inlåsningar finns också belagda avseende brister och kvaliteter
i närmiljön relaterade till exempelvis skolkvalitet, luftföroreningar och kriminalitet.
Den refererade översikten konstaterar att den monocentriska modellen rymmer små
möjligheter att belysa politiska avvägningsproblem relaterade till stadsutbredning. I stället krävs modeller som förmår hantera såväl flerkärnighet som hushållens värderingar av
tillgänglighet till parker och andra grönområden, till bra skolor, m.m.
En målkonflikt som tas upp är den mellan åtgärder som begränsar stadsområdets
utbredning och ambitioner att ge fler grupper möjlighet till ökad bostadskonsumtion och
närhet till grönområden. En konflikt som sannolikt är vanligare i USA än i Europa av det
enkla skälet att resurssvaga hushåll där bor i den centrala stadskärnan i betydligt högre
utsträckning än i europeiska städer. Om satsningar på bättre kollektivtrafik används för
att förbättra dessa hushålls tillgänglighet till arbetsplatser utanför den inre stadskärnan
kan detta leda till att stadsutbredningen stimuleras längs radiella kollektivtrafikstråk och
på bilavstånd utanför de ”yttersta” stationerna.
Det senare problemet har onekligen viss relevans för Stockholmsregionen i den
meningen att satsningar på ökad kollektivtrafik tämligen unisont ses som ett sätt att
minska luftföroreningar och bibehålla en hög täthet, trots att ökad kapacitet längs

55 O’Reagan och Quigley, Labor market access and labor market
outcome for urban youth, Journal of Regional Science and Urban
Economics (1991).
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r adiella stråk troligtvis stimulerar fortsatt utspridning av både arbetsplatser och boende.
En annan sällan uppmärksammad målkonflikt gäller ambitioner att bevara befintliga
grönområden och att hålla ner hushållens boendekostnader. Den förra ambitionen bidrar
till stegrade markpriser och därmed också till höjda fastighetsvärden. En utveckling
som självklart gynnar befintliga fastighetsägare – och kanske till en del förklarar deras
positiva inställning till att små eller större grönområden bevaras – men samtidigt gör det
svårare för andra att ekonomiskt realisera sina boendeplaner.
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För och emot PUR

De senaste decenniernas växande kunskaper om flerkärniga städer har onekligen också
stimulerat beskrivning och intresse för mer omfattande och utspridda urbana strukturer
som polycentriska regioner. Nedanstående figur illustrerar begreppen.
Figur 13.
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PUR är en akronym för Polycentric Urban Region. Sedan början av 1990-talet har det
sagts och skrivits mycket positivt om PUR – både i olika typer av forskning om regional
utveckling och rumslig planering och i olika dokument från planeringsansvariga myndig
heter. Det gäller både i Nordamerika och Europa. Men särskilt i EU:s institutioner.56
Begreppet har också blivit populärt i Nordeuropa, kanske framför allt genom en rad
forskningsbetonade dokument från EU:s s.k. ESPON-projekt som står för ”European
Spatial Observation Network”. Föreställningarna om PUR i EU verkar i första hand hämtat sin kraft från iakttagelser och forskning om urbana strukturer i Europas tätaste delar
typ Nederländerna, Ruhr, mellersta England och norra Italien.57
Detta hindrar inte att det också finns en mer kritisk diskussion om både ESDP och
PUR. Det gäller t.ex. S Davoudi som bidragit med två artiklar i Town and Country Planning 1999 och 2002 med rubrikerna ”Making Sense of ESPD” och ”PUR: Modelling or
determining reality”.58
56 Se Commission of the European Communities, European Spatial
Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Deve
lopment of the Territory of the EU, (1999).
57 En exponent för detta är E Meijers, Synergy in Polycentric Urban
Regions; Complimentarily, Organising Capacity and Critical Mss, Delft
Univ. of Technology (2007).
58 S Davoudi, Making Sense of ESPD, Town and Country Planning
(1999), och S Davoudi, PUR: Modelling or determining reality, Town
and Country Planning (2002).
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Vidare har J Parr vid institutionen för urbanstudier vid Glasgows universitet levererat två
mer kritiska artiklar om PUR med rubrikerna ”Reinventing Regions? The Case of PUR”
och ”The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection”. Den senare i Regional Studies
2004.59 Parrs utgångspunkt är att intresset för PUR grundas på tre mer eller mindre
explicita föreställningar, nämligen:
• att PUR är en särskilt urskiljbar – distinkt – regiontyp,
• att PUR – beroende på sin speciella fysiska struktur – har en överlägsen potential för
ekonomisk utveckling,
• att PUR är förenad med en särskilt gynnsam – önskvärd – ram för organisation och
genomförande av offentlig politik och planering.
Parr menar att dessa föreställningar, som han också kallar anspråk, ännu inte är klar
gjorda – bevisade – på något tillfredsställande sätt. PUR är inte bara ett tvetydigt
begrepp. Dess tillämpning – relevans – försvåras också av att det är oklart i vilken geografisk skala begreppet är giltigt.
En meningsfull användning förutsätter att begreppet preciseras i några grund
läggande avseenden. Alla regioner är som sagts inte PUR. Frågan är vilka? Parr menar
vidare att en sådan precisering måste bygga på jämförelse med någon slags referens
region som åtminstone har motsvarande befolkningsstorlek, liknande urbaniseringsgrad
eller inkomstnivå. Det är däremot oklart om han menar att referensregionen förutsätts
uppfylla några krav på monocentricitet – d.v.s. att regioncentrum utgör regionens största
arbetsplatskoncentration och/eller att befolkningstätheten faller signifikant då man rör
sig från regionens inre del till dess periferi.
Parr diskuterar och särskiljer sju olika villkor för att definiera – avgränsa – PUR.
1. Det första villkoret är att det finns regioner som består av en mängd ansamlade
kärnor som samtidigt är ömsesidigt geografiskt separerade från varandra av obebyggd – icke suburbaniserad – mark.
2. Det måste finnas ett maximum (avstånd) för kärnornas separering. Om inte ett
sådant maximum preciseras blir PUR:s utsträckning obegränsad. Ett sådant maximum kan avse näraliggande kärnor eller avstånd mellan mest åtskilda kärnor.
3. Vidare måste man också precisera någon slags minimum för kärnornas geografiska
åtskillnad. Om inte kommer PUR att inkludera stads- eller tätortsregioner i allmänhet.
4. Ett följande villkor innebär att PUR inte präglas av någon hierarkisk ordning mellan
större kärnor – d.v.s. större kärnor är jämbördiga i någon mening – t ex storlek. Vad
som menas med större kärnor i detta sammanhang diskuteras inte. Detta villkor
utesluter inte bara att Stockholmsregionen klassificeras som PUR. Mälardalen eller
Östsverige blir heller inte PUR eftersom Stockholms tätort är klart dominant.

59 J Parr, Reinventing Regions? The Case of PUR, och J Parr, The Polycen
tric Urban Region: A Closer Inspection, Regional Studies (2004).
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5. Ett ytterligare villkor enligt Parr är att kärnor av en viss storlek ligger närmare
varandra än i en tänkt referensregion. Vad detta betyder är dock mer oklart.
6. Den ekonomiska interaktionen – länkarna – mellan kärnorna i PUR är mer intensiv än i en jämförbar referensregion. Med interaktion kan avses såväl pendling som
handel (interurban).
7. Slutligen innebär det att kärnor i PUR är mer specialiserade än vad som gäller i en
jämförbar referensregion. Kärnor i PUR förutsätts således ha en mer markerad
arbetsfördelning. Detta betyder å andra sidan att enskilda kärnor i PUR präglas av en
mer begränsad ekonomisk mångfald än vad som gäller i en referensregion.
När det gäller frågan om i vilken grad dessa villkor måste vara uppfyllda för att avgränsa
en polycentrisk urban region är Parr tyvärr något vag. Han menar dock att det är tillräckligt att samtliga villkor är rimligt uppfyllda. Men frågan är vad som är rimligt? Med snävt
hållna villkor är det mycket troligt att förekomsten av PUR blir förvånansvärt begränsat i
både Europa och Nordamerika.
Därefter övergår artikeln i en diskussion av alternativa urbana strukturer. Parr
betonar att PUR framför allt måste särskiljas från vad han kallar ”a multi-centered
metropolitan area” som vi närmast skulle kalla en storstadsregion med yttre kärnor ”à
la J Garreau”, d.v.s. en monocentrisk region med en eller flera yttre kärnor som numera
kanske är den vanligaste urbana strukturen. Han undviker dock att tala om monocentriska regioner. I stället talar han om enmodala, bimodala eller trimodala regioner och dessa
är inte PUR enligt Parr. Däremot kan sådana regioner utvecklas till PUR då omlanden
förstoras tillräckligt mycket för att inkludera oftast äldre – yttre – stadsbildningar. Med
denna syn skulle Mälardalen vara en PUR-kandidat. Men det är tveksamt om Mälardalen
i övrigt uppfyller de aktuella villkoren på ett rimligt sätt.
På detta stadium börjar man undra om det verkligen finns några PUR. Som många
andra pekar Parr på att Randstad är den främsta exponenten för PUR men detta kan
också ifrågasättas. Därefter nämns flera regioner som av olika författare (forskare och
namnkunniga planerare) utnämnts till PUR – t.ex. den s.k. ”Research Triangle” i North
Carolina bestående av Raleigh, Chapel Hill och Durham, delar av norra Italien och Ruhrområdet. Samtliga problematiseras och ifrågasätts om de verkligen är PUR.
Så kommer frågan om ekonomisk potential och PUR:s överlägsenhet. Den kretsar
framför allt kring möjligheterna att uppnå skalfördelar genom ”lånad storlek” – d.v.s. att
en PUR består av ett antal delvis överlappande lokala arbetsmarknader – funktionella
regioner – som tillsammans kan verka större och härmed uppnå den större regionens
skalfördelar och mångfald. Parr menar att inte finns särskilt mycket stöd för att storlek
utanför den funktionella regionen bidrar till skalfördelar. Finns det sådana fördelar kan
de också motverkas av oproportionerligt stor pendling är en av hans invändningar. En
annan går ut på att den mer utspridda urbana strukturen (jämfört med referensregionen)
faktiskt är en nackdel – trots allt betyder den att för många verksamheter skapar näraliggande kärnor med närmast tillhörande omland, s.k. konkurrensskuggor för andra
kärnor.
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Slutligen gäller det frågan om PUR som nätverk eller ram för organisation och genom
förande av offentlig politik och planering. Parr erkänner att det finns ett antal rapporter
om välfungerande PUR som också visat en gynnsam ekonomisk utveckling. Men om
detta beror på organisation och samordning av offentlig politik och planering är oklart.
Han betonar samtidigt att det inte finns några särskilda rapporter om PUR som fungerat
dåligt och sammanfattar detta med följande ”the actual success rate of PURs over the last
50 years are simply unknown”.
Trots detta har bildandet av PUR fått en stark normativ ställning, som framför allt fått
stöd och legitimitet genom en rad dokument från EU-kommissionen. Parr fortsätter med
att framhålla att mycket har skrivits om fördelarna av samverkan mellan olika städer
(funktionella regioner) när det gäller planering av infrastruktur, utbildning, kultur och
andra offentliga domäner och sådana fördelar finns troligen, men de beror inte nödvändigtvis på att man konstituerat – utropat – en PUR. I detta sammanhang betonas också
betydelsen av att hushåll och företag uppfattar och tillerkänner regionen en identitet.
Parr observerar också många planerares förkärlek för att använda PUR som en slags
strategiskt begrepp. Det verkar ge översiktlig planering – särskilt regionövergripande –
nya frihetsgrader. Men härav följer inte självklart att begreppet blir mer meningsfullt.
Författarens misstänksamhet i detta sammanhang kommer bl.a. till uttryck i följande
formulering ”on certain occasions the impression is gained that virtually any set of
neighbouring urban centres can be designated for promotion as a PUR”.
Artikeln avslutas med att konstatera att det sagts och skrivits mycket positivt om
polycentriska urbana regioner. Det gäller särskilt om förmodade ekonomiska fördelar
och som effektiv plattform för samverkan och planering. Men det är mycket svårt att
acceptera argumentet att dessa fördelar är unika för just PUR.

Empirisk analys
Det finns numera framför allt två typer av empiriska studier av PUR. Den ena – den
största – handlar om metoder för och tillämpning av sådana för identifiering av PUR
samt beskrivning. Den andra gruppen som kommit de senaste åren handlar om analys av
samhällsekonomiska egenskaper, utvärdering av produktivitet i PUR och storleksmässigt
jämförbara regioner Ett aktuellt bidrag kring det senare redovisades av Meijers (2008)
vid den tidigare nämnda konferensen i Linköping om urban utveckling.60
Förenklat uttryckt ställer sig Meijers frågan om två närliggande stadsregioner med
vardera 200 000 invånare har samma agglomerationsfördelar som en traditionell monocentrisk stadsregion med 400 000 invånare. För att empiriskt analysera detta identifieras 40 utpräglat monocentriska regioner i USA och 35 polycentriska. Kriterierna för detta
handlar ytterst om stadsregionernas – kärnornas – hierarkiska förhållande till varandra.
De monocentriska domineras av en klart största kärna, medan de polycentriska inte
har någon utpräglad hierarkisk struktur av större och mindre kärnor. Metoden går mer
60 Meijers, E J Summing small cities does not make a Large City: Poly
centric urban regions and the provision of cultural, leisure and sports
amenities, Urban Studies, 45(11) (2008).
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bestämt ut på att för varje potentiell region beräkna en s.k. rank-size fördelning och
klassificera regionerna efter fördelningarnas lutningskoefficienter, där regioner med koefficienter klart under (-1) anges som poly – d.v.s. storleksfördelningen är relativt flack.
I följande tabell sammanfattas en del av de två regiontypernas egenskaper.
Tabell 28. Jämförelse mellan monocentriska och polycentriska regioner i USA.
(Medeltal för vardera gruppen)

Egenskap

Monocentriska

Invånare

1 655 000

1 504 000

654 000

205 000

35 år

35 år

65

65

35 100 US$

34 900 US$

Genomsnittlig årslön 2005

36 000

37 300

Hushållsinkomst 2005

59 500

62 400

11

11

Största stad
Befolkningens medelålder
Förvärvsgrad, procent
GDP per capita 2005

Andel under fattiggräns, procent

Polycentriska

Källa: Meijers (2008)

Med dessa utgångspunkter jämförs de två grupperna med hjälp av en rad ekonomiska
test och modeller. Och huvudresultatet av dessa är att produktiviteten – mätt som GDP
per capita – inte är signifikant olika. I båda grupperna visar det sig vidare att produktiviteten är skalberoende – d.v.s. ökar med växande befolkningsstorlek i den samlade regionen. Detta betyder inte att samtliga ingående städer i en polycentrisk region får samma
produktivitet. I flera fall blir den snedfördelad och i några fall klart högst i den största.
Resultaten betyder inte heller att de två regiontyperna präglas av likartade agglomerations- eller tillväxtprocesser. Och som flertalet forskningsbidrag avslutar också Meijer
med en vördsam önskan om fortsatt kunskapsutveckling.
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utveckling av urbana strukturer. Vad påverkar utvecklingen av stora
och små, centrala och perifera centra? Varför domineras en del stadskärnor av kontor och andra av detaljhandel? När blir en stadsregion
flerkärnig och varför?
Denna rapport ger en översikt av forskning och teoretiska ansatser
som rör stadens utbredning och utvecklingen av regionala stadskärnor. Översikten inleds med en historisk belysning. Därefter diskuteras
på olika sätt att beskriva och analysera urbana strukturer i geografi,
regionalekonomi och urbanekonomisk teoribildning.
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