ÄR STORSTADSREGIONEN

EN STIMULANS FÖR
EKONOMISK TILLVÄXTt

Av Lars Nabseth

Även om vi måste räkna med att sto
nerna fortsätter att växa så komme
men väl utbyggda tätorterna, där v
tionen ofta sker mest lönsamt, a
nödvändigt komplement för ekonom
Den diskuterade konkurrensen enb
världens storstadsregioner är ännu av
ver ekon dr Lars Nabseth som bl a äv
lar storstädernas krav på arbetskraft

Tendensen mot ökad befolkningsko
till tätorterna, som har gjort sig gäl
land under de senaste decennierna
övrigt också varit en internationel
är alltför välkänd för att här kräva
statistisk belysning. Det kan räcka m
statera, att i tätortskoncentrationer
100000 invånare levde år 1930 11
världens befolkning. Ar 1960 var m
andel 20 procent. I Storbritannien
23 procent av befolkningen i Stor-L
Paris är siffran 17 procent och för
holm är den knappt 20 procent. Frå
om storstadsregionen är en stimulans
misk tillväxt.
Kanske har man inte i det samm
så hög grad observerat, att hela de
sion inte har så mycket att göra med
traditionell industri i storstadsregio
inom industrin direkt sysselsatta dele
ningen har relativt sett kommit att
grad leva utanför storstadsregionen. F
del framgår detta bl a av professor Gu
qvists studier. I Sverige är det fram
mekaniska verkstadsindustrin, texti
industrin, som minskat andelen indus
ta i storstadsregionerna, d v s Stockh
borg och Malmö-områdena, medan
dustrin ökat sin andel. Under 20- o
skedde i England industrins tillväxt t
de del i London och Midlandsomr
kriget är det i stället i de östra och s
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l befolkningskoncentration
ir gjort sig gällande i vårt
~ decennierna och som för
l internationell företeelse,
att här kräva en närmare
et kan räcka. med att kononcentrationer med minst
ie år 1930 11 procent av
År 1960 var motsvarande
Storbritannien bor nu ca
lin gen i Stor-London. För
'ocent och för Stor-Stock20 procent. Frågan här är
är en stimulans för ekono-

lighet, långa transportavstånd etc. I New York
har man också under de senaste decennierna
haft en direkt minskning av antalet sysselsatta
inom industrin i Manhattanområdet.

Varför växer storstäderna%

Vad är det då som har bidragit till den ökade
befolkningen i storstadsregionerna? Det är framför allt den ökade mängden kontorsarbeten, vilket sammanhänger med att en allt större del av
befolkningen i de avancerade industriländerna
är sysselsatt med serviceuppgifter. Den inom industrin sysselsatta delen av befolkningen visar ju
numera snarast sjunkande tendenser i flera industriländer. I vårt land är andelen ca 35 procent, vilket är en hög siffra jämfört med i många
lte i det sammanhanget i
andra
länder. I u s A och Frankrike ligger denH, att hela denna expanna andel betydligt lägre och det .är troligt att
~t att göra med tillväxt av
den
också hos oss kommer att sjunka i framtistorstadsregionerna. Den
pen.
Man måste dock här vara uppmärksam på
sysselsatta delen av befolkklassificeringsproblemen.
Många' verksamheter
tt kommit att i allt högre
av
typen
konsulterande
ingenjörer,
reklambyrå.tadsregionen. För Sveriges
er etc bryts ut från verksamheten i industrin och
av professor Gunnar Törnklassificeras
som annan verksamhet trots att den
se är det framför allt den
.
ofta
till
övervägande
del betjänar just industrildustrin, textil- och sko- ·
företagen.
En
viktig
del
i servicenäringarnas tillt andelen industrisysselsathar
naturligtvis
också
varit tillväxten av
växt
la, d v s Stockholm, Göteden offentliga förvaltningen. I Stockholm uppidena, medan kemiska ing~r antalet sysselsatta inom denna sektor till ca
l. Under 20- och 30-talen
50
000 enligt beräkningar som gjorts av professtrins tillväxt till betydansor
William-Olsson.
Midlandsområdet. Efter
Vilka är de djupare sammanhangen bakom
de östra och sydöstra de-

niskornas efteJ,"frågan
ner, dels ;företagens
FöretagIn måste då f
kelse och inkludera ol
la institutioner, forskn
Först måste då kon
hur människorna såg
duktionen före indust
också under industria
hög grad bestämd av
Jordbruk bedrevs där
utsättningar därför. I
extrem spridning av
skiftning och genom n
strialismen började i
nens lokalisering i hög
en på skog, järn och v
en viss koncentration,
länder blev vår indus
kens utveckling har
kunnat spridas mycke
fieringen har ju bidra
lett till att man num
betingelserna i fysisk
avgörande för var pr
skall lokaliseras. Man
människornas värderin

Vad vill människorna

Vad vill då människ
tätortsregionerna? J a
mot Kristensson, att

niska utvecklingen inte enbart leder till efterfrågan på mera hopträngda tätortsregioner. Om
man s~r bort från produktionsförutsättningarna
var ,:,äl behovet av tätortsregioner och kontakt
med 'm änniskor egentligen mycket ~törre före industrialismens genombrott, då det var usla kommunikationer, små möjligheter att snabbt få
hjälp exempelvis vid sjukdom, behov av skydd
mot fiender och naturkatastrofer. Det är klart
man kan säga, att de stigande inkomsterna och
den ökade fritiden har lett till behov av mera
utbildning, mera kulturella och politiska engagemang, som skapar behov av större tätorter.
Den ökade förvärvsverksamheten bland gifta
kvinnor talar också för att familjer vill bosätta
sig i tätorter där det finns ett rikt sortiment av
arbetstillfällen. Just möjligheterna till val av
många a:rbetsplatser vid given bostad är säkert
tätortsbefrämjande.
Mot detta står att bilism och kommunikationernas utveckling, telefonernas och televisionens
spridning gjort det lättare för människorna att
hålla kontakt med varandra på mycket längre
avstånd. I 'många avseenden har dessa tekniska
nydaningar medfört att man kunnat sprida befolkningen mera. Vidare finns det klara samband från u s A som visar att vid stigande inkomst vill folk ha mera yta till sitt förfogande.
Mellan 1950 och 1960 har tätprtsfolkmängden i
u s A ökat med 25 procent och tätortsytan med
60 procent. Mellan 1960 och 1980 räknar man
med att tätortsfolkmängden skall öka med 45
procent och tätortsytan med 150 procent (se artikel av professor Sven Godlund : Stadsbyggnadsfrågor, Ingeniörsvetenskapsakademiens meddelande nr 139). Detta framgår av utvecklingen i
de amerikanska storstäderna, där medelklassfamiljerna är beredda att bosätta sig mycket långt
ut och ta långa resor, ofta med flera kommunikationsmedel, för att ha tillgång till större ytor
för sig själva och familjen och för att komma
ifrån buller, stress och luftföroreningsproblem
inom tätorterna. Man kommer alltså inte ifrån
att när det gäller människornas efterfrågan på
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tätortsregioner går inte alla förändring
ning mot ökade behov av att bo mera
sammans.

Vilka krav har företagen!

Beträffande företagen finns inom de ek
vetenskaperna en klassisk diskussion om
heterna av att vinna s k external econ
flera företag slår sig ner på samma plat
gen får mindre vakanser och kortvari
mitteringar. Man kan bättre utnyttja
mensamma anläggningar, det kan växa
ciaiistfunktioner som kan utnyttjas av
tagen och man kan minska lagerhållni
Men det finns också externai diseconom
innebär att när vissa platser blir alltför
nackdelarna med dyr tomtmark, dyra
transporter, hög arbetskraftsrörlighet e
ra att det lönar sig att lämna tätorter
Detta är uppenbarligen också vad s
fallet då det gäller många industriför
tekniska utvecklingen har medfört att
industrilokaler ofta skall vara byggda i
plan för att möjliggöra det mest effek
duktionsflödet. Detta leder till behov av
liggande ytor, vilket ofta inte går att
storstadsregioner, i varje fall inte i de
delarna, med rimliga kostnader. Det
man sett många exempel på i u s A.
Vilka företag är det då som vill lok
till storstadsregionerna och till de dyr
områdena? Det kan till en del vara
små industriföretag, som har behov a
gång till många specialistfunktioner i
konsultbyråer, reklambyråer, advokater
ket de endast kan få på de större orte
företagen växer och blir stora kan det
aktuellt att flytta ut. Men framför a
olika specialistfunktioner och utveckl

De s k "inteIIigensindustrierna" och många

gens beslutsfunktioner behöver ligga i storsta

dessa som är förklaringen till storstadsregionernas och metropolernas tillväxt. Den offentliga
förvaltningen svarar bara för en del av den här
tillväxte~ och det finns många exempel på att
huvudstäderna inte ligger där metropolerna är.
New York-Washington är ett exempel härpå.
Det är de s k "intelligens" -industrierna, som växer i betydelse och som har behov av att ligga i
storstadsregionerna. Det är också många av företagens beslutsfunktioner, som behöver ligga
centralt och har behov av goda kontakter med
offentliga myndigheter, intresseorganisationer
och dylikt. Man skulle ju kunna tro att de moderna telekommunikationerna lett till att man
kunde ersätta personliga sammanträffanden med
telefonsamtal, men det tycks inte ha blivit fallet.
En undersökning på Handelshögskolan rörande
verkningarna av utflyttningen av ett stort centralt verk visar att kontakterna med de olika
driftställena runt om i landet fortfarande sker
genom telekommunikationer, medan däremot
sammanträffanden med den offentliga förvaltningen, organisationer och dylikt fortfarande
sker ansikte mot ansikte. Det är bara det att man
delegerat en del av chefens tidigare uppgifter
längre ner i organisationen.
Uppenbarligen är det så att många kontakter
måste ske ansikte mot ansikte. Sam~'nträden,
som slutar med vredesutbrott ellerhab'dskakning
för att inte tala om omfamning, måste ske personligen. Transportkostnaderna när det gäller
intellektuell produktion tycks vara extra betungande och leda till att intresseorganisationer,
reklambyråer, advokater, revisorer och konsultfirmor är beredda att betala de dyra hyror i de
centrala delarna av storstadsregionerna, som inte
industrin och i allt högre grad inte partihandeln
och i vissa fall inte heller detaljhandeln är beredda att betala.

storstadens arbetsmarknad

Men den antydda utvecklingen rörande specialistfunktionernas betydelse för tillväxten av stor-
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stadsregionerna är också ytterst intressant
arbetsmarknadens utveckling i dessa. Det
ofta fråga om en stor mängd speciella arbe
med speciella marknader där det inte bara
att komma till storstaden från landsbygden
de mindre tätorterna och tro att man kan få
bete. Detta problem blir också ännu mera aktu
i samband med _den fortgående utflyttningen
industrin och den ökande rationaliseringen
kontoren, som leder till att många rutinarbe
försvinner. Ett intressant exempel är här neg
nas situation i de stora städerna i u s A. Un
30- och 40-talen då negrerna flyttade från lan
bygdsområdena i Södern till industriområden
Norr, exempelvis New York, Pittsburg, Ch
go, Detroit, räknade de med och kunde oc
få arbete inom industrin i dessa storstadsreg
ner. Men genom att industrin i dessa städer
längre växer eller också lämnar storstäderna,
man fått en situation som gjort det mycket
svärligt för negrerna med deras ofta sämre
bildning att få andra arbeten i storstadsreg
nen. Det finns en del amerikanska professo
som menar att det här är en väsentlig förklar
till de svåra problem, som uppkommit under
senaste åren i många amerikanska städer.

Är storstäder lönsamma%

Det är från de senast antydda synpunkter
lätt att komma över på problemet om storstad
regionernas lönsamhet över huvud taget. B
Kristensson har ju visat på att genomsnitts
komsten är större i storstadsregionerna än
mindre regioner och på landsbygden. Skulle m
inte då genom att flytta över folk från rike
övrigt till storstadsregionerna kunna öka nat
nalprodukten? Det är ju på det viset vi har
sonerat när det gällt överflyttningen från jo
bruket till industri- och byggnadsverksamh
Men när det gäller överflyttningen till storstad
regionerna tror jag att problemet med att sk
. mellan den genomsnittliga produktiviteten

exempel är här negrer_
städerna i u s A. Under
~rna flyttade från landstill industriområdena i
i ork, Pittsburg, Chicarned och kunde också
l i dessa storstadsregiolstrin i dessa städer inte
ämnar storstäderna, har
m gjort det mycket bed deras ofta sämre utrbeten i storstadsregiolmerikanska professorer
: en väsentlig förklaring
n uppkommit under de
lerikanska städer.

Ilat

antydda synpunkterna
Jfoblemet om storstadsiver huvud taget. Bl a
på att genomsnittsin)rstadsregionerna än i
mdsbygden. Skulle man
. över folk från riket i
erna kunna öka natiopå det viset vi har .re~rflyttningen från jordl
byggnadsverksamhet.
lyttningen till storstadsroblemet med att skilja
ga produktiviteten för

sätt när man flyttar folk från landsbygden och
mindre tätorter till storstadsregionerna. Vi måste
då beakta vad jag tidigare sagt om att det här
i hög grad är en fråga om specialistfunktioner.
För att det skall vara värt att människor skall
flytta till storstadsregionerna och bli sysselsatta
där måste de ha kvalifikationer i form av utbildning, ideer, erfarenhet etc, som gör att de
kan fylla funktionen som specialister gentemot
industriföretagen och andra och att de alltså kan
avlasta vissa funktioner i industriföretagen. I
annat fall kan de inte fylla de uppgifter som de
borde ku nna för att dra fördelar av att bo i
storstadsregionen. Ordnar vi bara storstadsregioner och tar emot folk som inte har de där kvalifikationerna riskerar vi att i någon mån få motsvarigheter till negrernas svårigheter i u s A, även
om problemen i Sverige inte kan få d en karaktären och de dimensionerna.

i ett företag utan också
processerna oclt rutinern
i verkstäde!~a som ju
tätortern! fungerar effe
rymme för konstruktiva
deras sida som är syssels
inte endast se dem som
som robotar, vilkas hand
av de centrala beslut so
ter i storstadsregionerna.
storstadsregionerna och
områdena på ett vettig
randra. Vi kan inte borts
fortfarande till överväga
utbyte av varor och inte
av utbyte av tjänster.

Ut vec klingen i f ramtid

Konkurrens mellan nationer eller regioner t

Det har också från somliga håll sagts att vi i
den internationella konkurrensen mera kommer
att få konkurrens mellan stora regioner i stället
-för mellan länder. Det är tänkbart att detta kan
bli verklighet någon gång i framtiden, men den
framtiden tror jag ännu så länge ligger ganska
avlägsen. Så länge löneförhandlingar, skattepolitik, handelspolitik, valutapolitik etc fortfarande
bedrivs på nationell nivå blir det framt§r allt
kostnadsfrågorna mellan länderna som blir väsentliga för konkurrensläget mellan dem. Skulle

Det är emellertid sannol
na kommer att fortsätt
Detta har tydligen inte g
sök som exempelvis
Den ökade och förbättra
ra personer möjlighet at
ter och experter inom o
fristående företag som li
na kan avlasta funktio
Vi får den mera arbetsk
nen i storstadsregionen m
siva, som behöver myc
och stora maskiner, flytta
nerna eller ligger i deras

Vad är

/

/

viktigast
vid exportförsäUning?

Marknadskännedom ! Erfarenhet!
Kontinuerliga resor! Finansiering!
HANDELSHUSEN kan internationell m
nadsföring. De låter gärna Ert företag dra
av sina kunskaper!

Tala med

EXPORTFöRENINGENS
HANDELSSEKTION

Sektionschef Jan Garlström, tel. 08/229
står gärna till tjänst med upplysningar
marknads- och bransch experter bland
lemmarna.

HANDELSSEKTIONEN

~----------------------------------------------------------------------------
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