
Den norra dimensionen av sammanhållning för hela EU 
De nordliga glesbefolkade omra dena, NSPA, utgo r mindre 
a n 0,5 % av EU:s befolkning pa  10 % av EU:s landyta. 

NSPA besta r i EU av Ö vre och Mellersta Norrland i Sverige 
samt norra och o stra Finland samt da rtill Nordnorge i EEA 
och a r ett unikt och va xande samarbete i norra Europa — i 
ka rnan av det europeiska Arktis.  

Enligt EU definieras glesbefolkade omra den som omra den 
med en befolkningsta thet under 12,5 inva nare per 
kvadratkilometer. Ömra den med fa rre a n 8 inva nare/km2 

ra knas som extremt glesbefolkade. NSPA inom EU har i 
snitt 5,1 inva nare/km2 (116 i snitt i EU som helhet). 

Det finns fler glesbefolkade omra den i Europa, men skalan 
fo r NSPA i termer av geografi, gleshet och avsta nd till be-
folkningscentra tillfo r en extra dimension till fenomenet.  
 

Hinder för NSPA att övervinna 
NSPA har mycket specifika utmaningar att hantera. 

1: Glesbefolkat1: Glesbefolkat  
Fa  ma nniskor pa  stor yta betyder extra kostnader fo r in-
frastruktur samt offentlig, social och kommersiell service. 

2: Avlägset2: Avlägset  
Avsta nden inom regionen och till marknaderna samt bris-
tande infrastruktur medfo r extra kostnader fo r kommuni-
kationer samt fo r lokal, regional och extern handel .  

3: Arktiskt3: Arktiskt  
Kallt och sva rt klimat och la nga mo rka na tter under la nga 
vintrar leder till o kade kostnader fo r va rme, belysning och 
att ha lla va gar och vattendrag o ppna. 

4: Beroende av naturtillgångar4: Beroende av naturtillgångar   
Stora naturresurser sa som mineraler (t ex 90 % av EU:s 
ja rnmalm), skogar, olja, gas, och vattenkraft inneba r en 
sa rbar na ringslivsstruktur da r inta kter fra n externa inve-
sterare och na ringar ofta inte gynnar lokalsamha llet. 

5: Minskande, åldrande, mansdominerad befolkning5: Minskande, åldrande, mansdominerad befolkning   
Allt detta i kombination med rationaliserade industrier, 
leder pa  ma nga ha ll till minskande befolkning da r unga, 
sa rskilt kvinnor, la mnar fo r utbildning och ba ttre jobb me-
dan fo retagen har sva rt att hitta utbildad arbetskraft. Rike-
dom pa  ra varor a r inte detsamma som ett rikt samha lle.  
 

Rättslig grund för extra EU-anslag till NSPA 
Artikel 174 i EU:s grundfo rdrag la gger sa rskild vikt vid 
regioner med olika permanenta handikapp, sa som glesbe-
folkade omra den. I protokoll 6 i anslutningsfo rdraget fo r 
Sverige och Finland erka nns ocksa  NSPA som sa rskilda, 
mycket glest befolkade omra den i behov av sa rskild be-
handling pa  grund av extrema geografiska sa rdrag.  

NSPA a r da rfo r erka nt av EU att ha sa rskilda allvarliga och 
permanenta sva righeter. EU:s struktur- och investerings-
fonder avsa tter av det ska let extra medel till de nordliga 
glesbefolkade regionerna i EU, d v s de svenska  
och finska regionerna inom NSPA. 

 

En OECD-studie som ger en grund för regional tillväxt 
Na tverket fo r NSPA har initierat en ÖECD-studie, att utfo -
ras 2015-2016, fo r att sa kersta lla att de regionala utveck-
lingssatsningarna i de 14 regioner som utgo r NSPA, a r sa  
effektiva som mo jligt samt i linje med EU:s strategier. Pa  sa  
sa tt mo jliggo rs, med fortsatt anpassat sto d fra n EU, maxi-
mal regional tillva xt med merva rden fo r hela Europa. 

ÖECD a r ett va lrenommerat forskningsorgan med global 
expertis och bepro vade metoder fo r att  bedo ma och fo re-
sla  relevanta utvecklingsstrategier. Studien o ver NSPA a r 
unik genom att omfatta en transnationell (makro-)region. 
Den har da rfo r va ckt uppma rksamhet nationellt, i EU samt 
hos la nder o ver hela va rlden intresserade av resultaten. 

NSPA beho ver arbeta mer samman fo r att skapa gemen-
sam innovation och ÖECD-studien a r ett verktyg fo r det. 
 

Frigöra NSPA:s regionala, innovativa potential 
NSPA har redan, med sto d fra n EU, visat va sentliga fram-
steg som ett ledande innovativt omra de i Europa, med glo-
balt unika center fo r tillva xt som banar va g frama t. 

1: Fokuserade investeringar för Europa 2020 i NSPA1: Fokuserade investeringar för Europa 2020 i NSPA   
Det a r viktigt fo r NSPA att med hja lp av ÖECD fokusera pa  
regional tillva xt i linje med EU 2020-strategin och smart 
specialisering, baserat pa  fakta, kunskap och ba sta praxis . 

2: Expanderande kluster av smart specialisering2: Expanderande kluster av smart specialisering   
EU-sto d, tillsammans med nationella och regionala insat-
ser har gett resultat, sa som innovation och specialisering, 
med skapandet av ledande kluster med va rldsledande 
kunskaper inom gruv- och skogsna ring, IT m m. 

3: Använda befintliga hinder på innovativa sätt3: Använda befintliga hinder på innovativa sätt   
Potential finns a ven i att anva nda det som ses som hinder 
pa  nya sa tt; sa som va rldsledande biltestbanor i vinterter-
ra ng, Ishotellet, etablerande av rena, vinterkylda server-
hallar och turism – t ex charterresor till jultomtens hem. 

4: Pragmatism i den demografiska omställningen4: Pragmatism i den demografiska omställningen   
NSPA ligger fo re i den demografiska utmaningen. Behovet 
av att tackla det ger ocksa  upphov till innovation, exempel-
vis a r NSPA va rldsledade inom kunskap om e-ha lsa.  

5: Vända på kartan i ett globalt perspektiv5: Vända på kartan i ett globalt perspektiv   
Till fo ljd av bristen pa  kritisk massa vad ga ller kapital  
och ma nniskor, finns det ett behov av mer sto d fo r  
processer pa  ga ng, som fra mjar en ekonomi  
grundad pa  globalt  sammanla nkade  
innovativa ma nniskor i NSPA  
och det  Europeiska  
Arktis – en av de  
mest intressanta  
regionerna i  
dagens  
va rld. 
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