”Regionalisering och nationalism i Europa
av idag och i framtiden.”
Att påstå att betydelsen av regioner i Europa idag har kommit att lyftas fram i
debatten är en truism. Och helt plötsligt har företeelser som nationalism och
populism, som hittills hållits inlåsta i de politiska giftskåpen, dammats av med
nya, positiva konnotationer. Vi befinner oss onekligen i en social och politisk
brytningstid. Det råder inget tvivel om att Brexit är en del av denna vindkantring.
Hur skall vi förstå allt detta?
Av Stefan Brink
Inom framför allt England har det under decennier funnits en underström av ganska
tysta människor som tyckt att England har förändrats, ja fördärvats och inte liknar det
Old Blighty man haft och som man älskat; det Midsomer Murder England som vi i
Sverige är bekanta med och många tjusas av. Vi har idag i Midlands och i Stor-London
städer och områden som domineras av människor som kom till England från de forna
kolonierna, från Pakistan, Bangladesh, Indien, Jamaica, Kenya, Nigeria och så vidare
under 1950- och 60-talen. Man hade rätt att bosätta sig i England, då man var en del
av det Brittiska Samväldet.
Dessa stora folkgrupper har inrättat samhällen som liknar dem som de kom ifrån. De
mest etniskt diversifierade är exempelvis städer som Blackburn, Bradford, Birmingham
med 40 procent utomeuropeisk befolkning. Leicester med sina 40 procent indier,
Luton med nästan 50 procent utomeuropeisk befolkning, södra London med cirka 30
procent svarta från framförallt Västafrika och Jamaica, och städer i Stor-London som
Slough, Newham, Barking, Croydon, Ealing, Hackney med invånare med upp emot 50
procent utomeuropeisk bakgrund.
Den underström av missnöje över vad som skedde i England ledde till sociala och
politiska motreaktioner med bland annat uppkomsten av fascistoida National Front och
British National Party, men också till uppkomsten av ett mer salongsfähigt parti Ukip,
som parade migrationsstopp med utträde ur EU i sitt politiska program och i det
programmet målade man också upp en hotbild som utgjordes av ”EU-migranter”
framförallt från Polen, vilka dock i princip alla arbetar och bidrar till Englands ekonomi.
Ett tema för Ukip är att det mångkulturella samhället inte fungerar, vilket för oss i
Sverige förstås är en synnerligen kontroversiell ståndpunkt alltsedan mitten av 1970talet men - lite märkligt kanske - som nere i Europa också uttrycks av ledande politiker
som Angela Merkel, Torys David Cameron liksom Labours ledare Ed Milliband. De har
alla sagt att det mångkulturella samhället inte fungerar. Detta är ju ett politiskt och
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socialt ställningstagande som varit och väl är totalt omöjligt att inta, även i breda lager i
Sverige.
I England kände sig premiärminister David Cameron tvingad, för att stilla en
accelererande splittring inom Tory-partiet, där högljudda backbenchers krävde att
Storbritannien skulle lämna EU, att genomföra ett referendum, en omröstning, där
folket skulle få ta ställning till om Storbritannien skulle lämna EU eller ej. En majoritet av
politikerna i parlamentet – majoriteten i Tory, liksom majoriteten i Labour, samtliga i
Liberaldemokraterna och de Gröna, utom Ukip – liksom i princip alla journalister, utom
de på Daily Mail, liksom opinionsbildare i samhällsdebatten talade för, och var totalt
säkra på, att folket skulle välja att stanna kvar i EU. Allt, framförallt det ekonomiska
utfallet, talade entydigt för att det vore vansinne att lämna EU. Det såg ut att vara en lätt
match.
Cameron släppte anden ur flaskan.
När så resultatet kom i slutet av juni 2016, blev det en chock för alla kännare och
tyckare. Jag var själv oerhört förvånad, och arg, inledningsvis, och tänkte; Hur kunde
britterna vara så korkade? När jag började undersöka saken närmare och prata med
”vanligt” folk, insåg jag att det var ”underströmmen”, som jag talat om, som bubblat
upp till ytan. Cameron hade släppt anden ur flaskan. Det hade inget alls med ekonomi
att göra, det var elefanten i rummet, invandringen, som var avgörande.
En majoritet av folket ville att man skulle ha kontroll på sina gränser, man ville ha
självständighet vad gäller sina egna lagar gentemot EU-domstolen. Man ville ha kontroll
över sin egen politiska utveckling och komma bort från att alltid låta Bryssel ha sista
ordet. En tydlig underström av xenofobi fanns också förstås, mot EU-arbetarna och
rädslan av att ”drabbas” av en potentiell massinvandring, liknande den man sett året
innan i Tyskland och Sverige. Kommentarerna i Sverige omedelbart efter
folkomröstningen var entydiga - oförstående och vissa falls smaklösa.
Jag frågade sådana som röstat för Brexit hur de ställde sig till att England skulle förlora
ekonomiskt, och förlora stort, med kanske stor arbetslöshet och så vidare och svaret
jag alltid fick var: I don´t care! Detta val hade andra dimensioner, kanske svåra för oss
att förstå i Sverige, nämligen att återfå kontrollen som nation, en känsla av att
brittiskheten var hotad. Alltså inte ekonomiska, utan emotionella argument.
Till detta ska föras vad som hände i Skottland. 2014 hade man som bekant en
omröstning om självständighet, något som drevs fram av det regerande Scottish
National Party, SNP, som förlorade, 55 procent mot 44 procent. Skottarna är stora
fans av Skandinavien och Sverige och där finns en stor majoritet för att vara kvar i EU.
Efter Brexit önskar skottarna ännu en omröstning om självständighet, men Westminster
verkar inte ge tillstånd till en sådan denna gång. Det finns rykten om att SNP för samtal
med EU, under täcket så att säga, om att möjligen kunna vara kvar i den inre
marknaden. Vi får se.

info@framtidstanken.se

2

Konsekvenser av olika
regionindelningar har alltid varit att
centrum vunnit och periferin förlorat.
Förra sommaren intervjuades jag av ett antal Mittmediatidningar i en reportageserie om
det då liggande förslaget rörande en ny regional indelning av Sverige. Jag konstaterade
då att arbetet med att dela in landet i olika regioner inte är någon ny uppfinning. Det har
hänt många gånger i historien. Syftet är alltid varit detsamma; Att slå ihop och
centralisera för att spara pengar. Det enkla svaret på konsekvenserna av sådana
förändringar är att centrum alltid vinner och periferin förlorar, och så kommer det alltid
att vara tills samhället ändras fundamentalt i grunden.
De administrativa förändringar som gjorts i samhället har i sak inte inneburit så
mycket för folks syn på sig själva eller sin omgivning. Ännu vid mitten av 1800-talet var
över 90 procent av svenskarna bönder och hade antagligen ingen känsla av att de
bodde perifert. Man visste var Stockholm låg och var landshövdingen residerade men
annars var nog sockenprästen den överhetsperson man mest kände till och hade att
göra med. Mellan 1200-talet och 1800-talet var socknarna den viktigaste
administrativa enheten.
Den stora förändringen skedde förstås med industrialiseringen och urbaniseringen,
som bröt tvånget för många att vara bundna vid jordbruket och gården. Den andra
stora förändringen var 1950- och 1960-talens ungdomsrevolution, när det blev möjligt
för ungdomarna att ha ekonomiska resurser att vara ”fria” under en tid innan de
fastnade i familj och arbete. I princip lever vi fortfarande i denna epok. Detta bröt ju upp
alla möjliga identiteter och sammanhang.
Regionernas revansch i
spåren efter alla omvandlingar.
Just nu pågår den största folkomvandling vi sett i Sverige och Europa någonsin. Och
detta kan komma att få stora konsekvenser framöver även när det gäller självbilden.
Brexit liksom den skotska rörelsen för självständighet är exempel på det. Vi ser en
tydlig uppdelning i samhället mellan de som vill behålla en regional och nationell
identitet och de som inte bryr sig om de regionala och nationella identiteterna. Min
prognos är att regionaliseringen och stärkandet av nationerna - och nationalismen kommer att tillta och få en allt större betydelse. På så sätt har vi och kommer vi också
att få en regionernas revansch framöver.
Detta kan leda från Brexit i England till "Nexit" för Norrland. Norrlands bidrag har,
alltsedan den gyllene eran med skogen, sågverken, pappersmassan och malmen,
kommit att utgöra en allt mindre del av Sveriges BNP, vilket lett till en förlorad
samhällelig betydelse. Och i med att industrin i södra och mellersta Sverige istället
exploderade och expanderande på 1960-talet, var arbetskraftsbehovet stort och folk
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strömmade in från bland annat Norrland men också från Finland, Grekland och Italien,
den första egentliga invandringen till Sverige. Med det så inleddes en dränering av
Norrland befolkning; allt under ledning av AMS, som vi uttydde som Alla måste
söderut, en utveckling som fortgår än idag.
Stad och land – kontrasterna växer.
Den tilltagande urbaniseringen i Västvärlden och den nya typ av industrialisering i form
av IT-baserad högteknologi som uppträder i högteknologiska innovationskluster,
favoriserar inte Norrland. Istället är det urbana metropoler som Stockholm-Uppsala som
fungerar som enorma magneter av människor och kapital. I t ex Uppsala byggs det
idag hela kvarter för hundratals, i vissa fall, tusentals människor på i stort sett varje
upptänklig ledig plats i staden.
Staden förtätas och växer så det knakar. Det verkar inte finnas något stopp. När jag
åker omkring i Uppsala i dag och ser detta tar jag mig för pannan och frågar mig var
kommer alla människor ifrån som ska bo här. När jag sen åker omkring i inlandet i mitt
Norrland möts jag av kontrasten. Krympande samhällen, tomma affärslokaler,
defaitism. Vad kan vi göra för att ändra utvecklingen? Ja det är inte så lätt som bekant.
Den svenska högskolan
som regional tillväxtfaktor.
Vi hade ett fönster på 1990-talet. Som ett regionalpolitiskt instrument valde sittande
regeringar att expandera högskolesektorn med att etablera nya, många nya, högskolor
runtom i landet. Man hade ju ett slags facit med Umeå universitet, som är den hittills
mest lyckade regionalpolitiska satsningen i Sverige, någonsin. Visserligen bildades,
eller rättare ombildades flera yrkesskolor till ”Högskolor” i och med den s k
Högskolereformen 1977, men att använda dessa högskolor i en regionalekonomisk
politik skedde framförallt på 1990-talet.
Högskolan i Gävle/Sandviken etableras som Högskolan i Gävle 1998 och ges rejäla
resurser. I Dalarna omstuvas Vårdhögskolan, Lärarhögskolan osv till Dalarnas Högskola
och ges rejäla resurser. På samma sätt skapas Mitthögskolan 1993, men som bekant
på ett lite udda, decentraliserat sätt, vilket, vad jag förstår har kommit att ändras. Och
så kan man fortsätta i län efter län. Totalt landade vi i slutet av 1990-talet på omkring
27-28 högskolor i landet, de flesta med ambition att växa till universitet. Som bekant
har idag vindarna blåst åt ett annat håll, det har skett en politisk omprioritering där man
idag slår ihop och centraliserar, gör mindre högskolor till filialer till mer etablerade
universitet, för att skapa "vetenskaplig excellens".
När detta skedde skrev jag en debattartikel 1997 i tre delar i hälsingetidningarna där jag
undrade när hälsingarna skulle vakna och kräva en egen högskola. Mina
bevekelsegrunder var följande: Hälsingland har sedan medeltiden varit Norrlands i
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särklass demografiskt största och skattemässigt mest betydande landskap (för att
inledningsvis smickra hälsingarna), där skattekraften förstås motsvarade antalet
bondgårdar (och därmed människor) och deras odlade arealer. År 1314 stod
Hälsingland för över 40 procent av Norrlands skattekraft, 1577 hade den ökat till över
50 procent. 1839 var den nere i 38 procent för att med industrialisering och
sågverksepoken i Ångermanland och Medelpad, som nu rycker fram, år 1920 sjunka
till under 30 procent.
Om man ser till befolkningen så växer nu Medelpad och Ångermanland, och
Hälsingland sjunker tillbaka. 1970 råder det jämvikt mellan landskapen så att
Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och tidigare försumbara Gästrikland nu alla har
20-25 procent av befolkningen. Och denna utveckling har fortsatt till idag, så idag är
lilla Gästrikland det folkrikaste landskapet i Norrland (SCB 2016). Detta är en smärtsam
statistik för en hälsing.
Jag visade att 1997 hade Hälsingland tappat över 1000 invånare bara detta år och
samma tendens fanns i hela Norrland, förutom i två kommuner, nämligen Umeå som
då ökade med 660 personer och intilliggande sovkommunen Vännäs som då ökade
med 37 invånare, resten av Norrland hade år 1997 negativa siffror.
Succén Umeå universitet hade 1997 22 000 studenter, 3 800 anställda (idag 31 000
studenter och 4 300 anställda), man omsatte samma år 1,8 miljarder, varav 1,5
miljarder utgjordes av statsanslag. Umeå universitet hade sedan tillkomsten 1965 en
lokalyta på 200 000 kvm. Och man kallade sig Norrlands universitet, med avsikt att
locka till sig begåvningarna i Norrland.
Anledningen till Umeås succé och expansion är naturligtvis universitetet. Dessa 1,5
miljarder kronor sprids från universitet till staden och dess närmaste omland, så att
handel och service kan växa, i Umeå explosionsartat. På samma sätt är det med de
övriga högskolorna i Gävle, Dalarna och Sundsvall, som 1997 och antagligen också
idag erhåller årligen ett basanslag på omkring en halv miljard kronor, som gödslar
staden och närmaste omland.
Och självklart tog Gävle som sin slogan Högskolan för hela Gävleborgs län. Och som
bekant har ju Uppsala universitet varit också Norrlands universitet av gammalt. Med
andra ord finns en konkurrens om att dra till sig de unga begåvningarna i Norrland, och
endast ett landskap saknar en högskola i detta race, Hälsingland (tillsammans med lilla
Dalsland, Öland och Härjedalen). Landskapet dräneras på sin framtid. Det gamla
Norrlands huvudbygd har blivit Norrlands bakgård. Från Centrum till Periferi.
Jag avslutade med att uppmana Hälsinglands kommuner att gå samman och också
kräva en högskola till landskapet, med den halva miljard i statsanslag att ödsla med
och för att kunna behålla begåvningar inom landskapet. Och jag framhöll att den
naturliga platsen för högskolan vore Norrlands gamla residensstad Hudiksvall. Sen
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väntade jag på reaktionen. Till slut kallades jag till ett möte med utbildningsansvariga
från hälsingekommunerna som inte ledde till något, mer än att Bollnäs kom att
ifrågasätta huruvida Hudiksvall skulle ha högskolan, varpå Söderhamn framhöll att de
var den rätta orten, och så var den idén död.
Var finns norrländsk expansion idag?
- De medelstora städerna växer
sakta men säkert.
Idag finns inte detta regionalpolitiska guldägg längre i den politiska verktygslådan, detta
att nyskapa högskolor. Så hur ska Norrland möta framtiden? Ja, jag har inget
Alexanderhugg att lösa upp denna till synes olösliga knut. På kort sikt ser jag ingen
lösning. Så som samhällsutvecklingen ser ut, med tilltagande urbanisering till de tre
urbana kluster vi har, och med en högteknologisk, globaliserad och lättrörlig
arbetsmarknad, som alltmer koncentreras till stora städer och dessa innovation kluster
(där Stockholm-Uppsala tillsammans med Cambridge är ett av Europas mest
dynamiska) så blir Norrland en allt avlägsnare periferi.
Allt är dock inte nattsvart. Våra norrländska medelstora och större städer tappar inte
folk för närvarande, vad jag kan se av SCB:s statistik, utan växer sakta men säkert. De
är ju bara det att Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg i jämförelse exploderar.
Så defaitism borde inte frodas i Gävle, Umeå, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik osv.
Istället är det de mindre samhällena i Norrlands inland som tar stryk. Och jag kan inte
se hur denna trend ska kunna vändas.
Dessa utgör ju ett slags periferi i periferin. Vad gäller landsbygden, i betydelse av
jordbrukande befolkning, har den tagit ofantligt med stryk under de senaste
decennierna, med ständiga krav på bönderna med rationaliseringar och
sammanslagningar för att ge lönsamhet, till den grad att det är skamligt. Så hände
också med Brinks, den gård i Färila där jag föddes.
Landsbygden måste ges möjlighet att
leva på sin näring. I Italien kostar en
liter mjölk 14 – 15 kronor.
Mitt förslag är här: ge till exempel mjölkbönderna förutsättningar att överleva och
överleva bra. Varför kostar en liter mjölk bara 7-8 kronor? Återskapa lokala mejerier,
tillverka lokal mjölk, som ska kosta 14-15 kr litern och låt mellanskillnaden gå till
bönderna. Det är vad en liter mjölk kostar nere i Italien och ingen av oss som handlar
där knorrar. Detta skulle leda till att även mindre orter fick en företagsbas och att vi fick
en levande öppen landsbygd som idag håller på att växa igen i stora delar av Norrlands
inland och ge en framtid för unga bönder att ta hand om gården och markerna.
Till sist infrastrukturen. Först måste jag då uppmärksamma en tweet från en av våra
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statsråd, sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll: ”Tio miljoner! Att vår befolkning
växer kraftigare än de flesta i Europa är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna!
Heja Sverige.” När jag såg detta tog jag mig för pannan. Det föreföll ju helt debilt. Man
skulle ju vilja använda Carl Bildts citat angående president Trump nyligen: ”Har hon rökt
på?” Om vi till exempel har en sjukvård som för bara några år sedan gick på knäna för
en befolkning på 8 miljoner, hur ska denna vår sjukvård vara kapabel att utan extra
tillskott kunna ta hand om 10 miljoner? Är det detta som är den analytiska nivån bland
våra ministrar? Saknas total sjukdomsinsikt?
Det talas om att sjukhus i Norrland måste stängas, nu senast i Hudiksvall, som skall
stänga BB i sommar, då det saknas barnmorskor. Och jag har förstått att Sollefteå
sjukhus eller åtminstone BB skall stängas, då det saknas ekonomiska resurser att hålla
det öppet. I stället har man börjat med kurser för att föda barn i bil - något som
antagligen är s k alternativa fakta, som någon illvillig kommit upp med, för så korkat kan
det väl ändå inte vara i Välfärdssverige.
Norrlands folkvalda måste gemensamt
sätta press på moderpartierna – om
hela landet ska leva.
Allt detta är oanständigt. Men detta är en politisk sak att åtgärda. Här måste våra
folkvalda i Norrland gemensamt sätta press på moderpartierna så att resurser allokeras
till Norrland, om man har på programmet, som väl samtliga partier har - att Hela landet
skall leva.
I Österrike, berättade professor Rudy Simek, Wien, som besökte mig nyligen, är det
aldrig mer än max en mil mellan sjukhusen (han överdrev säkert, men budskapet gick
fram). Samma sak nere i Frankrike, liksom i Storbritannien.
Om de kan ha lokal och regional sjukvård på detta sätt, borde vi, som ett av världens
rikaste länder, som vår finansminister så ofta framhåller, ha råd med samma sak. För
mig är det självklart att man ska ha BB i Sollefteå, Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs och
förbaske mig också i Ljusdal (där jag själv är född!), punkt slut. Allokera några miljarder
av våra överskott till detta eller ta ett av dessa gratislån som finansministern skryter om.
Jag vet att det finns röster bland läkarkåren att det är bättre att satsa pengarna på
vissa, få sjukhus med BB-avdelningar, vilka har möjlighet till specialistvård. Men jag kan
inte se en motsättning i detta.
Jag ser istället detta som ytterligare en del av den förnedring av Norrland som jag
menar äger rum idag, Sveriges gamla råvaruproducent. Upp på barrikaderna och
norrlandspolitiker av alla schatteringar skall gemensamt gå i främsta led. Sätt
blåslampan i baken på våra rikspolitiker och kräv. Kräv! Annars hota med Nexit!
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