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Nytänkande kring 
regional attraktionskraft 
för en inkluderande och 
hållbar utveckling

 

Hur kan vi uppnå en inkluderande, 
motståndskraftig och hållbar 

utveckling, som samtidigt har en 
positiv inverkan på människors 
välbefinnande och platsen där de 
bor? 

Denna utmaning står i centrum för 
OECD:s stöd till regioner för att 
de ska förstå såväl sin position i 
globaliseringsprocessen som vilka 
policyverktyg som finns tillgängliga 
för att öka deras attraktionskraft 
gentemot internationella målgrup-
per. 

Genom en innovativ och om-
fattande metodik vill vi uppmun-
tra regioner till nytänkande kring 
sitt förhållningssätt till territoriell 
utveckling i kölvattnet av cov-
id-19-pandemin. Vi fokuserar på 
att förstå regioners internationella 
karaktärsdrag, att identifiera ex-
isterande och nya drivkrafter bakom 
regional attraktionskraft, samt att 
förstå de regionala behoven och de 
tillgångar som behövs för att växa 
och frodas i en global kontext.

Regioner i globaliseringens tid



Vi förser regioner med skräddarsydda policyrekommendationer 
för att förbättra attraktionskraften gentemot internationella 
investerare, talanger, besökare och som drar nytta av utvecklingen 

av globala värdekedjor och omlokaliseringsmöjligheter. Detta görs 
utifrån en omfattande analys av strategiska aspekter som reflekterar 
både internationella förbindelser och attraktionskraft. Vi identifierar 
även innovativa styrnings- och koordinationsmekanismer för att stödja 
regionernas implementering av dessa rekommendationer. 

Ett flertal verktyg tillhandahålls för att förbättra deltagande regioners syn-
lighet, så som “highlights” från fallstudier, webinarier för utbyte av erfaren-
heter och bästa praxis, exponering i OECD:s publikationer och på hemsidan, 
samt tillgång till ett växande nätverk av regioner.

 
Regionerna står inför en ny ekonomisk och hälsomässig verklighet, vilket ger 
upphov till nytänkande kring deltagande i globaliseringsprocessen och den 
relativa attraktionskraften gentemot investerare, talanger och besökare. 

Det är nödvändigt att till fullo förstå de strukturella utmaningar 
som pandemin har frambringat eller förstärkt, samt hur regionernas 
internationella profiler följaktligen kan ha förändrats. Detta samtidigt som 
fokus förblir på invånarnas och företagens välmående, samt bevarandet av 
miljöresurser. 

Pandemin påskyndar och omformar även redan existerande megatrender och 
fördjupar deras påverkan mellan olika geografiska områden. Indikatorerna 
nedan belyser dels krisens asymmetriska påverkan inom och mellan länder, 
dels megatrender som kan komma att ytterligare förstärka regionala 
ojämlikheter. 

av OECD-regionerna 
hade högre 

arbetslöshet under 
andra kvartalet 

2021 jämfört med 
nivåerna före 

pandemin, med 
stora skillnader 

inom länder.
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Stödja regionerna för att förstå utmaningarna som pandemin har 
genererat eller förstärkt.

av arbetstillfällen 
i OECD-regionerna 
löper hög risk för 
automatisering.

Internationella 
turistbesök 2021 
förblev betydligt 
färre jämfört med 

nivåerna före 
pandemin, med en 
förväntad återgång 

till pre-covid-
nivåer först om 5 år 

i vissa regioner.

 
Utländska 

direktinvesteringar 
sjönk med i 

genomsnitt 40% 
i OECD-länderna 
mellan 2019 och 

2020.

-31% vs 
+21% 

-40%
Jämfört med det 

nationella 
genomsnittet i 
OECD-länderna 

är nedladd-
ningshastigheten 
för fasta nätverk 
i genomsnitt 31% 

långsammare 
i landsby-

gdsområden och 
21% snabbare 

i städerna. 



För att stötta regionerna till nytänkande kring strategier för 
förbättrad attraktionskraft söker OECD fastslå deras position i den 
nya globala kontexten före och efter pandemin (med hänsyn till 

megatrender och deras inverkan, så som klimatförändring, digitalisering 
och demografiska förändringar).

Vi ger stöd till nationella regeringar och regionala beslutsfattare för att 
utveckla och implementera policy som förstärker en inkluderande och 
hållbar regional attraktionskraft. Detta uppnås genom att:

• Tillhandahålla statistisk analys baserad på kvantitativa 
bedömningar av regional attraktionskraft i utvalda medlems- och 
partnerländer till OECD. Därtill förse unik evidens kring redan exister-
ande samt framväxande drivkrafter bakom regional attraktionskraft 
och internationalisering (t ex utforska kopplingen mellan invånarnas 
välbefinnande och attraktionskraft; social inkludering och ekonom-
isk motståndskraft; lokal kompetens och talang och personer som är 
utrikes födda etc).

• Stödja regioners utformning av policy som förstärker 
regional attraktionskraft gentemot investerare, talanger och 
besökare, samtidigt som invånarnas välbefinnande ökar genom 
att bygga på erfarenheter från OECD och OECD-partners på nationell, 
regional och lokal nivå. Implementeringen av sådana strategier stöds 
genom förbättrad koordination mellan offentliga aktörer på olika 
nivåer och privata aktörer.
 
• Utveckla fallstudier som möjliggör för regioner att till-
varata globaliseringen som en tillgång för regional utveckling i 
kölvattnet av covid-pandemin. Ett särskilt fokus tillägnas de region-
er med industri- eller servicekluster, dynamiska kopplingar mellan stad 
och landsbygd, samt de som står inför påtagliga utmaningar och mö-
jligheter kopplade till demografiska, klimatrelaterade och teknologiska 
förändringar.

Statistik- och 
policyanalys 
kring regionala 
fallstudier utgör 
projektets kärna
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Detta tillvägagångssätt tillåter oss att Detta tillvägagångssätt tillåter oss att 
bedöma en regions internationella profil och bedöma en regions internationella profil och 
attraktionskraft baserat på en djupgående attraktionskraft baserat på en djupgående 
analys av nyckelaspekter och på så vis sträcker analys av nyckelaspekter och på så vis sträcker 
vi oss bortom kriterier som enbart fokuserar på vi oss bortom kriterier som enbart fokuserar på 
ekonomiskt utbyte.ekonomiskt utbyte.

För detta projekt har OECD utformat ett särskilt ramverk med metoder som kombinerar fyra 
kategorier av internationella förbindelser:

• Infrastrukturella förbindelser, eller de fysiska sammankopplingar som en   
region kan erbjuda till potentiella internationella partners: vägar, flygplatser, hamnar, 
järnvägar, höghastighetsbredband och logistik. 

• Mänskliga förbindelser som sker bland annat genom att utrikes födda personer 
reser till eller bosätter sig i ett territorium, i synnerhet migranter och besökare.

• Kunskapsmässiga förbindelser refererar till olika dimensioner av innovation 
(utländsk forskning, internationella patentsamarbeten etc) och andra kulturella 
länkar.

• Affärsmässiga förbindelser, eller kommersiella och finansiella utbyten 
bestående av import, export och utländska direktinvesteringar. tazioni e investimenti 



Utöver ekonomiska indikatorer bejakar projektet en rad indikatorer som är 
associerade med invånarnas välbefinnande, social inkludering och klimat- och 
miljömässig hållbarhet, vilka alla är nödvändiga faktorer för att göra regioner 

attraktiva (för investerare, talanger och besökare) och motståndskraftiga på lång sikt.

50+ indikatorer används och täcker 14 dimensioner av attraktionskraft 
utspridda på sex områden:

 Ekonomisk attraktionskraft: t ex innovation och entreprenörskap, SMF  
 och arbetsmarknaden

 » Sammanlänkning: t ex transport, logistik och digitalisering
 »
 » Besöksnäringens attraktionsförmåga: t ex turism och kulturellt kapital
 »
 » Naturliga miljöer: t ex miljö- och naturkapital 

 » Invånarnas välbefinnande: t ex hälsa, utbildning och social gemenskap
 »
 » Mark och boende. 

Svenska 
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OECD har fört samman 25 regioner från 10 länder för att 
förbättra förståelsen för deras internationella profiler och 
stimulera nytänkande kring deras regionala attraktionskraft i 
den nya globala kontexten, med fler efterföljande regioner.

Ett växande nätverk av regioner hjälper oss att förstå 
territoriers internationella karaktärsdrag.



Upptäck mer på

regions@oecd.org

www.oecd.org/regional/globalisation.htm
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