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Förord

I hela OECD sätts de regionala ekonomiernas förmåga att anpassa sig och
utnyttja sina konkurrensfördelar på allt hårdare prov av globaliseringen,
samtidigt som den också skapar nya möjligheter till regional utveckling. De
styrande offentliga myndigheterna börjar därför tänka över sina strategier.
Till följd av decentraliseringen är de nationella regeringarna inte längre de
enda som lägger fram riktlinjer för utvecklingen. Det krävs effektiva och
fungerande förbindelser mellan olika förvaltningsnivåer för att på ett bättre
sätt kunna leverera de offentliga tjänsterna.
Att sträva efter regional konkurrenskraft och regionala styrelseformer är ett
särskilt relevant mål för storstadsregionerna. Trots att storstadsområdena
producerar merparten av det nationella välståndet kännetecknas de ofta av
outnyttjade tillväxtmöjligheter, liksom av arbetslöshet och problemområden.
Effektiva strategier för att förbättra storstadsregionernas konkurrenskraft
måste baseras på den funktionella regionen som helhet och kräver därför
styrelseformer som utformas för detta ändamål.
För att möta behovet av att studera och sprida innovativa strategier för territoriell
utveckling och styrelseformer på ett mer systematiskt sätt inrättade OECD 1999
en kommitté för territoriell utveckling (the Territorial Development Policy
Committee, TDPC), och inom den en arbetsgrupp för stadsområden (Working
Party on Urban Areas, WPUA) som ett unikt forum för internationellt utbyte
och debatt. TDPC har byggt upp en rad verksamheter, bland annat en serie
specifika fallstudier om storstadsregioner. Studierna följer en standardiserad
metod och en gemensam konceptram, vilket gör det lätt för länderna att dela
med sig av sina erfarenheter. Målet med serien är att göra en sammanställning
där man formulerar och sprider övergripande rekommendationer.
Denna svenska version utgör en översättning av OECD:s publikation. Eventuella fel som uppstått i översättningsarbetet kan inte OECD ansvara för.
Av tekniska skäl har bilder, kartor och tabeller tyvärr inte varit möjliga att
översätta i sin helhet.
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Tack
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Slutsatser och rekommendationer
En av OECD:s mest framgångsrika storstadsregioner
– dock inte i ohotad ställning
Stockholm är en av de mest framgångsrika storstadsregionerna i OECD.
Regionen har under hela 1990-talet haft en stadig och imponerande tillväxt,
tack vare att man utnyttjat huvudstadsrollen, en stark forsknings och utvecklingspotential, koncentrationen av avancerade logistiska och finansiella
företagstjänster samt specialiseringen på snabbväxande högteknologiska
sektorer, i synnerhet inom informationsteknologi (IKT). Livskvaliteten är
också mycket hög i Stockholm, vilket märks på de goda resultaten i fråga
om folkhälsa, den höga utbildningsnivån och de låga fattigdomstalen. Enligt
dessa och även andra socioekonomiska indikatorer rankas Stockholm bland
de bästa regionerna i världen. Men denna ställning bör inte tas för given.
Visserligen är det ännu ingen kris i sikte, men det finns flera svagheter som
på längre sikt kan undergräva regionens konkurrenskraft. Dessa svagheter
består bland annat av den uppenbara bristen på nya högtillväxtföretag som
kan stimulera det regionala innovationssystemet, svagheter på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller integration av invandrare, bostadsbristen och
ett transportnät som inte har byggts ut i takt med regionens tillväxt. Dessa är
frågor som måste lösas om regionen ska lyckas hålla kvar sin framstående
position som viktig internationell storstadsregion i den ökande konkurrensen mellan stadsregionerna om att locka till sig och generera investeringar,
arbetstillfällen och kompetens.
Från Sveriges ekonomiska
centrum…
Storstadsregionen Stockholm enligt definitionen för lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) är Sveriges ledande region. Fram till nyligen överensstämde denna indelning i stort sett med Stockholms län. Enligt en omvärdeOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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ring som nyligen gjordes av Nutek för Sveriges funktionella analysregioner
(FA-regioner) har arbetsmarknadsregionen utvidgats ytterligare och omfattar
numera också så gott som hela Uppsala län. Med sina sammanlagt 1,94 miljoner invånare utgjorde storstadsregionen Stockholm 21,5 % av Sveriges hela
befolkning 2003, en ökning från 19,6 % 1990. Tack vare nettoinvandringen
har Stockholm en mer positiv demografisk sammansättning än Sverige i stort.
Dess andel av rikets BNP är ännu högre än befolkningsandelen. 2003 var andelen 29,1 %, en ökning från 26,9 % 1990. Här finns också de flesta av landets
multinationella företag (Sverige ligger på 9:e plats bland OECD-länderna i
fråga om kumulativt inflöde av utländska direktinvesteringar under perioden
1990–2003) och den största delen av Sveriges FoU-verksamhet, kompetens,
universitet och högskolor samt forskningscentrum. Tack vare att Stockholm
har högre arbetsproduktivitet, relativt arbetskrafttal och sysselsättningsgrad
än resten av Sverige var regionens BNP per capita 35 % högre än för resten
av landet 2002, vilket tyder på betydande agglomerationsfördelar.
… mot en större och starkare
storstadsregion inom Östersjöområdet
Stockholm-Mälarregionen är en ny ansats för att utnyttja agglomerationsförutsättningarna. Denna ansats har successivt vuxit fram på ett lokalt plan, både
inom politiken och näringslivet. . Stockholm-Mälarregionen omfattar fem län
(Stockholm, Uppsala, Södermanland, Örebro och Västmanland). Regionen är
inte ännu ett funktionellt integrerat ekonomiskt område, men de nuvarande
pendlingstrenderna kan mycket väl komma att påskynda integrationsprocessen. Trots att de flesta kluster fortfarande finns inom Stockholms LA-region
växer det dessutom fram kärnor av likartade verksamheter, särskilt inom
informations- och kommunikationsteknik, bioteknik och FoU-relaterade
sektorer, i andra delar av Stockholm-Mälarregionen, vilket tyder på en ökning
av sammanlänkningarna såväl mellan företagen som mellan företag och högskole- och forskningsinstitutioner. Tanken med den ”spirande” StockholmMälarregionen är att Sverige behöver en större storstadsregion för att kunna
konkurrera effektivt på internationell nivå. Med europeiska och internationella
mått mätt betraktas Stockholm för närvarande som en medelstor stadsregion.
Med 2,97 miljoner invånare, vilket är en tredjedel av Sveriges befolkning,
och nästan 40 % av Sveriges BNP skulle Stockholm-Mälarregionen kunna
innebära högre produktionsvinster och en starkare position inom Östersjöområdet. Strategiska politiska beslut, särskilt i fråga om offentliga tjänster
med investeringar inom områden som exempelvis transportinfrastruktur,
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kommer att vara avgörande för att snabba på integrationsprocessen och forma
en funktionell flerkärnig region.
En hög internationell profil …
Internationellt sett är Stockholm en mycket konkurrenskraftig region. I ett urval om 66 storstadsregioner med minst 2 miljoner invånare rankas Stockholms
län som nummer 25. Regionens ställning är särskilt stark inom EU, där den
ligger 6:a av 28. Det goda resultatet beror på den höga sysselsättningsnivån
och en stor arbetskraft. Produktionstillväxten har dessutom drivits på av en
markant produktivitetsökning sedan mitten av 1990-talet. Under perioden
1994–2005 ökade arbetsproduktiviteten i Sverige med i genomsnitt 2,5 % per
år, vilket är näst högst i OECD. Ändå rankas Stockholm bara som nummer 34
bland OECD:s 66 storstadsregioner (11 bland EU:s 28 regioner) i fråga om
arbetsproduktivitet. Stockholms position speglar i själva verket det relativt
låga antalet arbetstimmar per arbetstagare i Sverige. Antalet arbetstimmar
minskade betydligt i landet under perioden 1997–2003, och Sverige rankas
nu bland de lägsta bland OECD-länderna enligt denna indikator. Placeringen
skulle troligen vara högre om jämförelsen grundades på BNP per arbetad
timme (ett vanligare mått på arbetsproduktivitet) i stället för BNP per arbetstagare (den enda uppgift som finns tillgänglig på subnationell nivå).
… tack vare en stark
innovationspotential…
En viktig motor för Stockholms ekonomiska tillväxt har varit innovationsförmågan, särskilt inom de högteknologiska sektorerna. Om man använder
patentintensiteten som mått för att mäta innovationskraften rankas Stockholms
län som nummer 11 bland de 204 NUTS 2-regionerna i EU-15. Det ligger
också i topp när det gäller patentansökningar inom den högteknologiska
sektorn. Innovationer inom sektorer med högt mervärde har drivits på av den
höga vetenskapliga och tekniska kompetensen. Omkring en tredjedel av alla
anställda med högre utbildning i Stockholm har kompetens inom vetenskap
och teknik. Det gör att storstadsregionen även på detta område återfinns
bland de översta tio procenten bland de 204 NUTS 2-regionerna i EU-15.
Stockholms starka position på området underbyggs av ett väl utvecklat vetenskapligt system med universitet, högskolor och forskningsinstitut som samlar
48 % av Sveriges universitetsrelaterade utgifter och lockar till sig ett starkt
nettoinflöde av studerande och doktorander, både från Sverige och utlandet.
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Stockholms vetenskapliga system drar även nytta av de omfattande satsningarna på forskning och utveckling, vilket representerar den största andelen av
Sveriges utgifter inom området. Bland OECD-länderna ligger Sverige högst i
fråga om FoU-investeringar i förhållande till BNP och kunskapsinvesteringar
och näst högst när det gäller antalet forskare.
… och välutvecklade kluster
Innovationer och produktivitet har uppstått/ägt rum inom ett antal konkurrenskraftiga kluster. Även om Stockholm Mälarregionens ekonomiska struktur
uppvisar ett storstadstypiskt drag av diversitet, domineras regionens mest
konkurrenskraftiga kluster av ett antal stora företag såsom Ericsson, ABB
och AstraZeneca. Klustren finns inom sektorerna IKT, biomedicin, finansiella
tjänster och företagstjänster, transport- och logistik samt analysinstrument.
Bland dessa kluster framstår IKT-klustret som ledande på den globala marknaden. Det drivs med kraft av ankarföretaget Ericsson och lyckades ta sig
igenom den högteknologiska bubblan i slutet av 1990-talet och diversifiera
verksamheten med en rad produkter och tjänster. En central roll i klustret
spelar Kista Science Park där omkring 30 000 anställda arbetar i cirka 700
företag. Inom bioteknikklustret, där Stockholm har global konkurrenskraft,
behöver verksamheterna integreras bättre om man skall kunna konkurrera
internationellt, framför allt med USA. Det finansiella klustret är blygsamt i
jämförelse med andra europeiska finanscentrum, men ändå lovande inför en
framtida integration med Östersjöområdet. Stockholmsmodellen, med kluster
som domineras av ett (eller några få) företag, medför en begränsad inhemsk
konkurrens inom de enskilda klustren. Klusterpolitiken borde därför anpassas
bättre till detta lokala sammanhang, till exempel genom att man stimulerar
konkurrensen inom klustren och får dem att locka till sig talanger och företag
utifrån. Klusterinitiativen måste också samordnas bättre mellan de fem länen
för att undvika slöseri med resurser och för att få en bättre organisation av
verksamheten i hela Stockholm-Mälarregionen.
En uppdatering av innovationssystemet för att möta
ökande internationell konkurrens kräver…
Stockholm behöver nya tillväxtkällor för sitt innovationssystem. Det svenska
innovationssystemet anses vara ett av de mest sofistikerade inom OECD. Men
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trots avsevärda investeringar är systemet kanske inte så effektivt som det
kunde vara. Detta är den så kallade ”svenska paradoxen”: Höga FoU-utgifter,
men relativt låg ekonomisk tillväxt på lång sikt (Sveriges BNP per capita
föll från 4:e till 15:e plats bland OECD-länderna mellan 1970 och 2003). Det
universitetsdominerade svenska forskningssystemet har gett ett gott stöd till
innovationer inom stora FoU-intensiva företag, men har lyckats mindre bra
med att stödja innovationer genom nystartade företag, små och medelstora
företag eller inom de avancerade tjänstesektorerna och den offentliga sektorn.
Ett stort problem för Stockholm är att många av de multinationella företagen
i allt större omfattning lägger ut en del av FoU-verksamheten och driften
till länder i Asien och Östeuropa. I Stockholmsregionen råder det brist på
nya snabbväxande företag som behövs dels för att förse de befintliga stora
företagen med kunskapsintensiva företagstjänster, dels för att producera
banbrytande och avancerade innovationer. Flexibla bestämmelser och en
gynnsammare regel- och beskattningsmiljö för egenföretagare och nystart
av företag är mycket viktigt för teknologiska innovationer och kommersialisering. Särskild tonvikt bör läggas vid att ytterligare integrera små och
medelstora företag i samarbetsmekanismerna mellan forskningsinstitutioner,
den privata sektorn och den offentliga sektorn.
…en förstärkning av det regionala innovationssystemet
Den svenska innovationspolitikens regionala fokus måste stärkas ytterligare
och anpassas till en storstadsregion som Stockholm. För tillfället verkar Sveriges regionala tillväxtprogram (RTP) och regionala utvecklingsprogram (RUP)
vara de främsta verktygen för att stimulera det regionala innovationssystemet.
Det är dock fortfarande oklart om dessa program har någon avgörande inverkan på den nationella politiken. Andra nationella politiska instrument
som är specifikt inriktade på att stimulera regionala innovationssystem är
Vinnväxt och Visanu, med en budget på 65 miljoner respektive 70 miljoner
euro. Vinnväxt har många positiva inslag men har inte riktigt kunnat hantera
storstadsregionens problem. I programmet ombads regionerna identifiera ett
prioriterat kluster – en strategi som framstår som föga ändamålsenlig i en
diversifierad ekonomi med ett stort antal kluster. Det är dessutom i samspelet
mellan klustren som förnyelse kan uppstå. Programmet Visanu hade som
syfte att ta upp frågor som rör storstadsregionerna. Men trots att programmet
utformades för att uppmuntra ett intensivare samarbete mellan nationella
myndigheter utgör det inte någon plattform för att samla åtgärder i en sammanhållen regional strategi för att främja konkurrenskraften.
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Stockholms arbetsmarknad
har en mängd begränsningar,
bland annat svag integration/
exkludering av invandrare…
Det finns ett antal hinder för en välfungerande arbetsmarknad som kan hota
Stockholms konkurrensställning. Regionen har en relativt stor arbetskraft
och sysselsättningen är hög. Under 2003 låg Stockholms län som nummer 10
respektive 13 bland OECD:s 66 storstadsregioner för arbetskrafttal respektive
sysselsättningsnivå. De goda resultaten speglar till stor del de gynnsamma
makroekonomiska förhållandena som följde på den djupa konjunktursvackan i
början av 1990-talet. Framtidsutsikterna är dock osäkra eftersom Sverige står
inför utmaningen att bevara sitt välfärdssystem samtidigt som befolkningen
åldras. Framförallt måste man ta itu med det faktum att unga människor allt
senare kommer in på arbetsmarknaden, effekterna av sjukförsäkringen på
antalet arbetade timmar och svårigheterna för invandrare att komma in på
arbetsmarknaden. Den sistnämnda frågan är en särskilt stor utmaning för
Stockholmsregionen som har en större andel utlandsfödda i befolkningen
än det nationella genomsnittet (18 % 2003 jämfört med 12 % för Sverige).
Inflyttningen till Stockholm har varit den främsta motorn i den senaste tidens
positiva demografiska trend och den kommer sannolikt att fortsätta att öka i
framtiden. Otillräckliga kvalifikationer är bara en av förklaringarna bakom
vissa invandrargruppers svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, eftersom också högkvalificerade invandrare har svårt att tas sig in i ekonomiska
nätverk (bara 40 % av gruppen utlandsfödda med universitetsexamen från
länder utanför EU har kvalificerade arbeten, jämfört med 90 % av de infödda
svenskarna).
…som är underutnyttjade
tillgångar i den kunskapsbaserade ekonomin
Det krävs fler insatser för att främja mångfalden som en av de främsta tillgångarna i den kunskapsbaserade ekonomin. Sverige har investerat mycket
i program för integration av invandrare och är ett av de få länder i världen
där invandrare har rätt till socialt bistånd direkt vid ankomsten. Ändå ligger
landet bland de högsta i OECD i fråga om andelen arbetslösa utlänningar i
förhållande till deras andel av arbetskraften. Sverige har ökat skyddet mot
diskriminering på arbetsmarknaden och Högskoleverket har en avdelning för
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bedömning och validering av utländska examensbevis. År 1998 lanserades
Storstadssatsningen för att ta ett helhetsgrepp på invandrarintegrationen med
hjälp av så kallade lokala utvecklingsavtal för att engagera olika aktörer i
sektorövergripande samarbeten mellan stat och kommun i samverkan med
lokalbefolkningen. De preliminära resultaten av de lokala utvecklingsavtalen
har bedömts som positiva, men från och med 2006 ges ingen ytterligare nationell finansiering, vilket kan sätta stopp för de pågående åtgärderna. Det krävs
också insatser för att tackla arbetsmarknadsintegrationen från efterfrågesidan
genom att i högre grad engagera företagssektorn. Programmet Kista matchning
är ett intressant initiativ som erbjuder arbetslösa ur etniska minoritetsgrupper
skräddarsydda utbildningar och matchar dem mot företagens behov i Kista
Science City. Allmänt sett verkar en förbättring kräva att man växlar från en
modell med stöd och rättigheter till en där man erkänner det sociala, kulturella
och ekonomiska värdet av mångfald. Infödda svenskars negativa attityder
mot utlänningar uppges ofta som ett av de största integrationshindren. Den
nationella regeringen har möjligheter att skicka starka signaler om detta, men
kommunala och regionala förvaltningar i Stockholm-Mälarregionen kan också
föregå med gott exempel genom att rekrytera fler utlandsfödda och utveckla
offentlig-privata partnerskap som kan tjäna som exempel på hur företagen
kan lyfta fram mångfalden som en källa till konkurrensfördelar.
Reglering och snedvridna
finansieringsstöd orsakar
bostadsbrist…
Bostadsbristen är ett allvarligt problem för Stockholm som attraktivt säte för
kompetens och företag. Mellan 1990 och 2004 ökade invånarantalet i Stockholms län med 231 000, medan bara 90 000 bostäder byggdes under perioden.
Bostadsbrist har också rapporterats i andra delar av Stockholm-Mälarregionen
även om flera kommuner har tomma bostäder. Bristen på bostadsbyggande i
kombination med olämpliga regleringar har fått en betydande inverkan också
på hyresmarknaden. I centrala Stockholm finns nästan inga lediga bostäder
och omkring 100 000 personer står i bostadskö. Till följd av detta går en
stor del av hushållens inkomster till boendet. Sverige ligger nästan i topp
bland OECD-länderna när det gäller bostadskostnadernas procentandel av
inkomsten. Det är kommunernas ansvar att tillhandahålla bostäder, men de
har inte kunnat främja de investeringar i bostäder som krävs för att svara mot
inflyttningen till Stockholm. Den nationella regeringen har en viktig roll när
det gäller att ge både privata aktörer och lokala offentliga instanser starkare
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incitament för att bygga bostäder. Reformer för att avhjälpa bostadsbristen
bör omfatta en översyn av hur hyressättningen fungerar och vad den har
lett till. Att göra kommunerna delaktiga i bostadsplaneringsstrategier på en
bredare regional nivå skulle dessutom bidra till ansträngningarna att skapa
en flerkärnig region utifrån ett nerifrån och upp-perspektiv.
…och transportinfrastrukturen
håller inte jämna steg med
befolkningstillväxten och den
ekonomiska tillväxten
Att utveckla ett effektivt transportnät kommer att vara mycket viktigt för att
bibehålla Stockholms ekonomiska konkurrenskraft och för hela StockholmMälarregionens integration. Transportnätens kapacitet har inte utvecklats i
takt med vare sig befolkningsökningen eller ekonomin. Otillräckliga investeringar i transportinfrastrukturen har i stället lett till tillgänglighetsproblem
och trängsel. Faktum är att transportinvesteringarna är låga i hela Sverige,
under genomsnittet för OECD. En konsekvens av denna underinvestering är
att man från de mer avlägsna städerna och arbetsmarknaderna i StockholmMälarregionen ofta har en pendlingstid på en timme eller mer in till centrala
Stockholm. Det pågår flera projekt för att förbättra kapaciteten i transportlänkarna och ett försök med trängselavgifter pågår i Stockholms stad. Ett annat
hinder för sammanhängande och regionomfattande riktlinjer för transporter
är att ansvaret för kollektivtrafiken är uppdelat mellan stat och kommuner,
och även mellan länen. Det finns även andra hinder som måste undanröjas,
exempelvis hindren för samarbete med den privata sektorn när det gäller investeringar i infrastruktur. Förutom Arlanda Express (tågförbindelse mellan
flygplatsen och centrala Stockholm) finns det inga eller få offentlig-privata
partnerskap för infrastrukturutveckling.
Det krävs en mer integrerad
och sammanhållen regional
strategi…
För att bibehålla och förstärka Stockholms konkurrensställning krävs en
bättre samordning av åtgärder och en långsiktig och övergripande strategi
för regional utveckling. För närvarande finns det många aktörer som arbetar
med ekonomiska utvecklingsstrategier och utvecklingspolitik, vilket leder
till ett lappverk av splittrade program. Ansvaret för de regionala utvecklingsOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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strategierna ligger på länsstyrelserna, som är den statliga myndighetens
filialer på regional nivå, eller på de regionala samverkansorganen, beroende
på vilket län det rör sig om. I Stockholms län har ansvaret överförts på det
direktvalda landstinget. Landstingets regionala utvecklingsplan (RUFS) är
troligen det mest avancerade verktyget för att främja en övergripande utvecklingsstrategi, eftersom den försöker förena fysisk planering med ekonomisk
utveckling. På grund av kommunernas starka självständighet är planen ändå
svag när det kommer till genomförandet. Stockholms stad har utvecklat en
långsiktig vision, Vision Stockholm 2030, men denna har ännu inte antagits
på politisk nivå. Även om visionen innefattar rekommendationer från RUFS
är det heller inte klart på vilket sätt den ingår i en bredare regional strategi.
Medan de strategiska utvecklingsplaner som utvecklas på länsnivå har det
gemensamt att man vill öka rörligheten på arbetsmarknaden och utveckla
transportnäten och annan infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen, har man
ännu inte utvecklat någon klar strategi och åtgärdsagenda på denna bredare
regionala nivå.
…men förvaltning och styrelseformer är för uppsplittrade
och undergrävs av de små och
svaga regionala nivåerna
Utarbetandet av en allsidig regional utvecklingsstrategi motiverar till en
anpassning av styrelseformerna. Liksom i många andra OECD-länder är
den nuvarande förvaltningsstrukturen i Stockholmsregionen dåligt anpassad
till de uppgifter och utmaningar den står inför. Länets gränser ritades upp
för flera hundra år sedan och avspeglar varken Stockholms LA-region (som
omfattar två län) eller den utvidgade Stockholm-Mälarregionen (fem län).
Landstingen är valda organ som kan ses som ett slags lokal myndighet. Deras
ansvarsområden omfattar framförallt hälso- och sjukvården (omkring 80 % av
landstingets budget), och i vissa fall regionala transporter och planering (vilket
är fallet i Stockholms län). Detta står i kontrast mot de starka kommunerna
som ansvarar för många områden, bland annat grundskola och gymnasieskola,
barn- och äldreomsorg och väg- och vattenförvaltning. I kombination med en
stor självständighet beträffande beskattning medför detta att man kan arbeta
innovativt för att tillhandahålla tjänster som på ett effektivt sätt svarar mot de
lokala behoven. Kommunerna har dessutom ett omfattande planeringsansvar,
ofta kallat ”planeringsmonopol”. Regionomfattande frågor som transportinfrastruktur, bostads- och arbetsmarknad, kluster och den privata sektorns
intressen kräver dock ett bredare fokus, och kan inte begränsa sig till de 36
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kommuner som nu utgör Stockholms LA-region (eller de 65 kommunerna
i Stockholm-Mälarregionen). Frågorna kan inte heller hanteras effektivt på
den nuvarande länsnivån, eftersom man på den nivån varken har de resurser
eller den kapacitet som krävs.
Det krävs ett mer formellt samarbete på en bredare regional
nivå…
De pågående initiativen för strategisk utvecklingsplanering på regional nivå
saknar formella strukturer och mandat för samarbetsområden. Mellankommunal samverkan i form av samägande och olika sammanslutningar mellan kommuner banar vägen för gemensam leverans av offentliga tjänster.
Kommunerna kan också bilda regionala samverkansorgan, en indirekt vald
sammanslutning som bildas på länsnivå och ges ansvaret för den regionala
utvecklingen. Hittills har tre regionala samverkansorgan inrättats inom Stockholm-Mälarregionen (Uppsala och Södermanland, samt i Örebro). På Stockholm-Mälarregionsnivå finns också Mälardalsrådet, ett intressant nerifrån
och upp-initiativ som har vuxit fram bland de lokala och regionala ledarna.
Det finansieras av medlemsavgifter och består av fem landsting och femtio
kommuner. Mälardalsrådet lade 2003 fram ett förslag till en regional vision
som tar upp frågor som samordning av infrastruktur och transport, ekonomisk
utveckling och integration inom Östersjöområdet. Det har dock ingen formell
roll i den regionala planeringen och den ekonomiska utvecklingen. Med sitt
kansli på fem personer och en budget på 10,7 miljoner kronor kan det inte
göra mycket mer än inrätta nätverk mellan de olika offentliga myndigheterna
i regionen.
…exempelvis genom att inrätta
en storstadsförvaltning med två
nivåer…
Man skulle kunna överväga en hybridlösning för att återspegla det nuvarande
utvecklingsmönstret i Stockholm-Mälarregionen. När man söker efter en
lämplig lösning måste hänsyn tas till den regionaliseringsprocess som pågår
i hela Sverige och till diskussionerna i Ansvarskommittén. Å ena sidan skulle
man för Stockholmsregionens del kunna överväga en samarbetsmodell enligt
de regionaliseringsförsök som pågått i Skåne (två län) och Västra Götaland (tre
län). Där har de nya regionerna blivit självstyrande organ med ett direktvalt
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regionfullmäktige och en ordförande. De har fått ta över landstingens traditionella uppgifter, som hälso- och sjukvården, men också ansvaret för regional
och ekonomisk utveckling. Liknande försök skulle kunna genomföras i
Stockholms län med beaktande av de storstadsspecifika förutsättningarna.
Om till exempel Stockholms och Uppsala län gick samman skulle det på
ett bättre sätt spegla den nya funktionella regionen. Denna möjlighet, som
faktiskt diskuteras i Ansvarskommittén, skulle vara i linje med det beslut
som nyligen fattades av den privata sektorn om att slå samman Stockholms
och Uppsalas handelskammare. Å andra sidan skulle man för att fullfölja
integrationsprocessen och bättre utnyttja befintliga kopplingar och möjliga
agglomerationsfördelar inrätta en lättare form av storstadsförvaltning på
Stockholm-Mälarregional nivå, med mandat att samordna åtgärderna för en
gemensam vision om ekonomisk utveckling och infrastrukturplanering. Det
nuvarande Mälardalsrådet skulle kunna förstärkas för detta ändamål och i
framtiden utvecklas mot ett konsortium eller ett storstadsorgan med ansvar
för att samordna offentlig infrastruktur i hela regionen.
…med starkare koppling till
den privata sektorn
Fördjupat samarbete med den privata sektorn är ett måste för att kunna utveckla en övergripande regional strategi. Stockholm skulle till exempel kunna
inrätta ett ”konkurrenskraftsråd” för att stödja utvecklingen av en regional
strategi genom politiskt ledarskap och offentlig-privat dialog. Ett sådant råd
skulle formellt ledas av regionens, länets eller kommunens ledare (beroende
på responsen på förändringar i fråga om styrelseformerna och ansvarsfördelningen i storstadsregionen) och en ledande företagsledare. Rådet skulle bestå
av företrädare för den offentliga och den privata sektorn och för forskningssektorn på regional nivå och ge rekommendationer kring en övergripande
ekonomisk strategi för hela regionen. Ett antal arbetsgrupper som fokuserar
på specifika kluster och övergripande frågor skulle bidra med input.
Den nationella politikens
effekter på Stockholmsregionen
måste analyseras…
Den nationella regeringen har en nyckelroll att spela för att stärka konkurrenskraften i landets största storstadsområde. Den nuvarande storstadspolitiken
är bara en handlingsplan för olika bostadsområden och det är ännu för tidigt
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att säga om den nya regionala utvecklingspolitiken, som prioriterar regional
tillväxt framför omfördelning, verkligen kommer att kunna understödja Stockholmsregionens konkurrenskraft. De främsta verktygen för verkställandet av
denna nya regionala utvecklingspolitik, det regionala utvecklingsprogrammet
(RUP) och det regionala tillväxtprogrammet (RTP), är användbara medel för
att skapa synergier mellan de olika aktörerna, men saknar samtidigt tillräckliga
ekonomiska medel. Eftersom planeringsområdena upprättas individuellt av
varje län återspeglar de varken den lokala arbetsmarknaden eller den framväxande Stockholm-Mälarregionen. Särskild uppmärksamhet bör också ägnas
det nationella skatteutjämningssystemet där kommunerna och landstinget i
Stockholms län är bland de som bidrar mest. Tillsammans med ett av de mest
utvecklade välfärdssystemen i OECD har denna utjämningsmekanism bidragit
till att alla har tillgång till mer eller mindre samma utbud av offentliga tjänster
i hela landet, vilket säkerligen har bidragit till att Sverige är det OECD-land
som uppvisar minst regionala skillnader. Man kan dock inte bortse från det
faktum att systemet utgör en ekonomisk börda för Stockholmsregionen. Om
man blickar framåt i tiden kan man konstatera att den åldrande befolkningen
kommer att börja belasta både välfärdssystemet och utjämningssystemet, och
därmed öka Stockholmsregionens betydelse för att skapa välstånd för hela
den nationella ekonomin.
…och förbindelser mellan
olika administrativa nivåer
behöver bli smidigare
Man måste också fundera över hur programmen kan rationaliseras och samordnas bättre mellan de nationella myndigheternas förvaltningar. Programöverlappning har framförts som ett särskilt problem. Olika myndigheter
lanserar överlappande styrprogram med varierande kriterier, vilket har en
negativ inverkan på företagens möjligheter eller vilja att delta i programmen,
som på så sätt blir mindre effektiva. Eftersom den sektorsövergripande samordningen av regionala utvecklingsfrågor på nationell nivå är bristfällig är det
också svårt att upprätta en sammanhållen strategisk plan på regional nivå. För
att stärka den statliga samordningen på regional nivå har landshövdingarna
och deras länsstyrelser fått ansvaret för att samordna de statliga sektorsorganens verksamhet på lokal nivå. Deras ställning som myndighet bör i detta
avseende förstärkas, eftersom effektiviteten för närvarande är helt beroende
av landshövdingens personliga auktoritet. De pågående diskussionerna inom
Ansvarskommittén kan komma att klargöra specifika roller och ansvarsom-
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råden, minska överflödiga strukturer eller överbrygga klyftor och utgöra en
möjlighet att förbättra hanteringen av myndighetsövergripande frågor. Det
är viktigt att beakta de speciella utmaningar som finns i en storstadsregion
som Stockholm.
Sammanfattningsvis
Stockholm är obestridligen en av de mest konkurrenskraftiga regionerna i
OECD. Regionen leder utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi och
konkurrerar framgångsrikt genom hög innovationsförmåga och kreativitet.
Stockholm har också problem som är gemensamma för många av OECD:
s storstadsregioner i den alltmer globaliserade ekonomin. För att möta konkurrensen från nya framväxande storstadsregioner måste regionen ständigt
förnya sitt innovationssystem. Då befolkningen åldras måste man se till att
få in en större del av de underrepresenterade befolkningsgrupperna på arbetsmarknaden. Regionen måste locka till sig och på ett bättre sätt integrera
invandrare på arbetsmarknaden för att främja mångfald som en av de främsta
tillgångarna i den kunskapsbaserade ekonomin. Dessutom måste den hantera
tillväxten och hitta sätt att lösa den ökande efterfrågan på transporter, bostäder
och annan offentlig infrastruktur. Flera av dessa frågor ligger inom ramen för
den nationella statliga politiken, samtidigt som kommuner och regioner har
en nyckelroll att spela för att skapa en gynnsam miljö. Hur väl Stockholm
kommer att lyckas upprätthålla sin internationellt starka position kommer med
andra ord till stor del att avgöras av hur regionen lyckas med att mobilisera
offentliga, privata och kommunala resurser kring gemensamma mål. Det
finns ett uppenbart behov av reformer. Men en reform är bara effektiv om
det finns ett starkt politiskt ledarskap och ett aktivt engagemang från näringslivets sida. Reformer av den här typen är inte ett val som Stockholmsregionen
själv kan göra, utan något som hela Sverige måste ta till sig som en del av
en nationell strategi.
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Kapitel 1
Stockholm i den globala ekonomin

Inledning
Stockholmsregionen har skaffat sig ett internationellt rykte som en storstadsregion som leder utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi och
framgångsrikt konkurrerar med hög innovationskapacitet och kreativitet.
Regionen är välkänd för sitt högteknologiska näringsliv, banbrytande design,
progressiva miljömedvetande och höga levnadsstandard, som delas av en
stor del av dess invånare. Under hela 1990-talet upplevde regionen en stadig
och imponerande tillväxt, främst inom sektorn för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) men också inom andra tillverkningsindustrier.
Stockholms goda rykte överlevde krisen när den högteknologiska bubblan
sprack 2000 och ekonomin har fortsatt att utvecklas positivt. Det goda ryktet
är välgrundat. Regionen är med alla mått mätt mycket framgångsrik ekonomiskt och har stark konkurrenskraft. Stockholmsregionen ligger bra till i
jämförelser av livskvalitet. De goda folkhälsotalen, den höga utbildningsnivån
och de låga fattigdomssiffrorna är bland världens bästa. Bruttoregionalprodukten (BRP) per capita är högre än genomsnittet i OECD, och bärs upp av
en mycket hög sysselsättningsnivå, ett högt arbetskraftstal och jämförelsevis
hög arbetsproduktivitet.
Men även om dessa faktorer har bidragit till Stockholms framgångar som
blomstrande region garanterar de inte samma framgångar i framtiden. Som
huvudstadsregion med ett generellt sett något bättre företagsklimat än riksgenomsnittet skulle Stockholm i högre grad kunna specialisera sig inom ett
antal kluster inom vetenskapsbaserade områden som forskning och utveckling
och avancerade verksamheter, liksom inom logistiska och finansiella tjänster. Politiska förändringar i mitten av 1990-talet gav marknadskrafterna mer
utrymme att styra ekonomiska verksamheters lokalisering runtom i Sverige.
Men Stockholms dominerande ställning kan komma att hotas till följd av att
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den svenska ekonomin integrering med de europeiska och internationella
marknaderna, eftersom Stockholm i detta globala sammanhang inte är någon
obestridd ledare utan bara en av många storstadsregioner. Stockholms ställning inom vetenskap och teknik har till stor del drivits fram av FoU-intensiva
multinationella tillverkningsföretag med en stark FoU- och produktionsbas i
Sverige. Dessa företag har nu under ett antal år utlokaliserat sin produktionsbas
till vissa länder i Asien och Östeuropa. Många av dem internationaliserar nu
i allt högre grad även forskning och utveckling, och samlar andra specialistfunktioner i globala eller regionala centrum. Samtidigt har innovationskraften
inom kunskapsintensiva tjänster och bland små och medelstora företag varit
relativt svag. I denna nya globala konkurrenssituation måste Stockholm anpassa och förbättra sitt lokala näringslivsklimat, bland annat genom att skapa
incitament för nystart av företag och entreprenörskap, åtgärda flaskhalsarna
på arbetsmarknaden (särskilt i fråga om utländsk arbetskraft), lösa bostadsbristen och förbättra transportinfrastrukturen.
Regionens innovationssystem – som trots avsevärda investeringar kanske inte
är så effektivt som det skulle kunna vara – måste generera nya tillväxtskällor,
och det måste ske genom nya entreprenörsföretag, som inte uppstår i det antal
som skulle vara önskvärt. En annan utmaning gäller hur man ska överbrygga
de problem man har på arbetsmarknaden, med integrering av invandrare, unga
människors sena inträde och sjukfrånvarons effekter. Även om Stockholmsregionens överlag goda resultat utgör en återspegling av kritiska fördelar i
regionens näringslivsklimat, brottas regionen också med tillväxtens effekter
på regionens infrastruktur, i synnerhet det faktum att transportinvesteringarna
inte håller jämna steg med tillväxten, och att den reglerade bostadsmarknaden
hämmar tillväxten. Slutligen har vi regionens styrelseformer, som inte längre
återspeglar regionens funktionella utbredning och ekonomiska struktur och
som kännetecknas av ett övermått av dåligt samordnade ansvarsområden.
På medellång sikt har dock öppnandet mot världsmarknaden också skapat nya
möjligheter, eftersom Stockholm nu på ett effektivare sätt konkurrerar med
andra storstadsområden i Norden och Östersjöområdet. Inom detta område är
Stockholm välpositionerat och har kunnat konkurrera mycket effektivt. Om
agglomerationsfördelarna på bredare regional nivå, dvs. åtminstone inom
den funktionella arbetsmarknadsregionen eller inom den geografiskt större
Stockholm-Mälarregionen, utnyttjades på ett bättre sätt skulle detta bidra till
att främja Stockholms internationella konkurrenskraft.
På grundval av dessa analysenheter, som ger en bättre bild av de socioekonomiska trenderna, inleder vi kapitlet med en bedömning av Stockholmsregionens ställning inom den nationella ekonomin, dvs. i dess egenskap av
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ledande region som samlar mer än en tredjedel av landets befolkning och
ekonomiska verksamhet. Särskilt fokus läggs på möjliga regionala skillnader
inom Sverige. Sedan ger vi en bild av Stockholms ställning på den internationella marknaden – en bild som bekräftar storstadsregionens framgångar.
Därefter diskuterar vi i detta kapitel de främsta komparativa fördelarna och
de största utmaningarna, innan vi avslutar med att påpeka behovet av att anta
en mer sammanhängande strategi mot en flerkärnig (polycentrisk) och mer
integrerad storstadsregion.

1.1. Den nationella ekonomiska kontexten
1.1.1. En sund makroekonomisk bakgrund…
Sveriges ekonomiska resultat har under det senaste tiotalet år varit imponerande på många sätt tack vare ett paket med strukturella och makroekonomiska
politiska reformer. Efter en djup ekonomisk nedgång i början av 1990-talet
tog tillväxten i den svenska ekonomin fart under andra hälften av 90-talet och
har sedan dess fortsatt att växa (med en realökning av BNP-tillväxten med
1,6 % respektive 3,3 % under 2003 och 2004). Produktiviteten i näringslivet
har ökat stort sedan mitten av 90-talet, vilket har lett till att inkomsterna per
capita sakta kommit i fatt det man förlorat under de tidigare årtiondena. Följaktligen ser vi för perioden 1995–2004 en ökning av inkomsten per capita och
av produktion per arbetad timme med i genomsnitt omkring 2,3 % respektive
2,4 %, vilket är bland de högsta siffrorna i OECD. Efter flera årtionden av
underskott i bytesbalansen har Sverige sedan inträdet i EU haft ett betydande
överskott (i genomsnitt 4,8 % av BNP). De offentliga finanserna visar på plussiffror och ställningen för nettotillgångarna är god. Inflationsförväntningarna
är väl förankrade genom Riksbankens trovärdiga inflationsmål. De strukturella
reformerna har omfattat en relativt vittgående avregleringsprocess (dock inte
på bostadsmarknaden), konkurrensreglerna har stärkts och det finns relativt lite
av byråkratiskt krångel som hindrar företagssektorn (OECD, 2005a). Exportörerna i synnerhet har dragit fördel av ett gynnsammare företagsklimat tack
vare avregleringen, och fått ökade möjligheter i och med EU-medlemskapet
1995 och den flytande växelkursregimen som infördes 1992.

1.1.2. … men hotad av problem på arbetsmarknaden
En central utmaning för Sverige är att bevara välfärdssystemet trots trycket
från den åldrande befolkningen och globaliseringen. Trycket på de offentliga finanserna kommer att fortsätta till följd av befolkningens åldrande.
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På utgiftssidan kommer den allt äldre befolkningen att öka efterfrågan på
offentliga tjänster som hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Förutom detta
rent demografiska utgiftstryck kommer det säkerligen att finnas krav på att
höja standarden på de offentliga tjänsterna, i synnerhet inom hälso- och
sjukvården, både som en följd av att folk kommer att vara rikare och att ny
teknik kommer att öka utbudet av tjänster. På inkomstsidan gör harmoniseringen inom EU och globaliseringen i allmänhet det allt svårare att bibehålla
det höga rörliga skatteunderlag som behövs för landets ambitiösa satsningar
som finansieras med offentliga medel. De höga skattekilarna som krävs för
att finansiera välfärdssystemet pressar ner arbetskraftsutbudet.
Även om produktivitetstillväxten har varit imponerande och verkat som en
motor för tillväxten är det mycket viktigt att man tar itu med bristerna på
arbetsmarknaden, eftersom framtiden ser osäker ut. Framför allt återstår det
att se i vilken omfattning produktivitetsökningen berott på en cyklisk effekt
(särskilt återhämtningen från nedgången i början av 1990-talet), som i så fall
troligen kommer att avklinga. Största delen av produktivitetsvinsterna under de
senaste åren kan hänföras till IKT-sektorn, i synnerhet telekomföretaget Ericsson. Regeringens politik har bidragit till denna utveckling, eftersom Sverige
var ett av de första länderna i Europa som avreglerade sin telekommarknad.
Produktiviteten har ökat även inom andra tillverkningsindustrier, och de första
tecknen tyder på att den bärkraftiga, cykliskt justerade produktivitetstrenden är
positiv och sannolikt kommer att fortsätta även i framtiden. Denna utveckling
är sannerligen välkommen, men arbetskraftsutbudet har minskat betydligt. Det
sammanlagda antalet arbetade timmar under 2004 var fortfarande 6 % lägre
än den topp som noterades 1990, vilket delvis beror på frånvaro på grund av
sjukdom eller funktionshinder. Erfarenheter från andra länder tyder på att en
minskning av antalet arbetade timmar kan ha lett till en uppåtgående trend i
produktivitetstillväxten, vilken kan komma att vändas i framtiden.

1.2. Socioekonomiska trender i Stockholmsregionen
1.2.1. Hur stor är storstadsregionen Stockholm?
Det finns olika sätt att definiera Stockholmsregionens geografiska gränser,
beroende på arbetsmarknad, administrativa gränser eller helt enkelt tillgängliga uppgifter och statistik. En bra definition av regionen bör uppfylla
följande tre kriterier: Den skall vara relevant för företagen, dvs. omfatta ett
område som har en genomgående och märkbar inverkan på deras produktionsförutsättningar, den skall vara förvaltningsbar för myndigheter, dvs. ha
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styrelseformer som kan användas för att fastställa en politik för hela
regionen och den skall vara hanterlig, dvs. det ska finnas uppgifter
och statistik tillgängliga för att beskriva och analysera den. För Stockholmsregionens del finns det flera olika möjliga definitioner som i olika
grad uppfyller dessa kriterier. Ekonomiskt sett är den mest relevanta
definitionen troligen den lokala arbetsmarknadsregionen Stockholm
(LA-regionen), eftersom den är definierad på grundval av faktiska
flöden av arbetspendlare, en viktig aspekt som till stor del bestämmer
ett företags produktionsmöljighet. Förvaltningsbara områden finns på
olika politiska nivåer, från Stockholms stad till Stockholms län till
Stockholm-Mälarregionen (se figur 1.1). Data och statistik som kan
hanteras för jämförelser på både nationell och internationell nivå finns
tillgängliga för NUTS 2/3-regionen (NUTS 2 motsvarar Stockholms
län för sig, samt de övriga 4 mälardalslänen i grupp för sig. NUTS 3
nivån motsvarar länsnivå för samtliga län i Sverige).
Figur 1.1. Karta över Stockholm-Mälarregionen

Anmärkning: Länsgränser och Stockholms LA-region (ljust fält) för 2005 enligt Nutek:s
definition.
Källa: Regionplane- och trafikkontoret.
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Vid bedömningen av storstadsregionen Stockholm hänvisar vi till två huvudsakliga analysenheter. Först inriktar vi oss på det funktionella storstadsområdet som det definieras av arbetspendlingen, vilket i detta fall utgör den
lokala arbetsmarknadsregionen (LA-regionen) Stockholm. Definitionen
av en LA-region ändras dock ofta i takt med förändringar i sysselsättning,
boendemönster, infrastruktur och kommunikationer, samt med den ökande
flexibiliteten i fråga om arbetsorganisation (t.ex. distansarbete). I 2005 års
definition av LA-regioner i Sverige identifieras exempelvis Stockholm och
Uppsala som en LA-region.1 Men eftersom det fortfarande saknas uppgifter
om LA-regionen enligt 2005 års definition hänvisar vi i vår analys till 1998
års definition, där Stockholm och Uppsala är två skilda LA-regioner. LAregionen kommer att användas för att positionera Stockholm i den inhemska
ekonomin, men för att få en samstämmighet vid internationella jämförelser
använder vi Stockholms län som analysenhet (för både NUTS 2 och NUTS
3). Uppgifter gällande Stockholms län är de som ligger närmast den arbetsmarknadsregionen, även om de utesluter 16 % av befolkningen inom den
LA-region som definierades 2005, och 10,5 % av BRP (se tabell 1.1).
Tabell 1.1. Befolkning och BRP per region
Population 2004
(thousands)
(% of national
share)

GDP 2002
(million SEK)
(% of national share)

Stockholm City

765

(8.5%)

374 828

(15.9%)

Stockholm County

1 87
3

(20.8%)

673 841

(28.6%)

Stockholm LM (NUTEK definition
1998)

1 94
2

(21.6%)

685 654

(29.1%)

Stockholm LM (NUTEK definition
2005, i.e. including Uppsala LM)

2 23
1

(24.8%)

752 819

(32.0%)

Stockholm Mälar region

2 97
1

(33.0%)

917 983

(39.0%)

Uppsala County

303

(3.4%)

69 606

(3.0%)

Södermanland County

261

(2.9%)

52 685

(2.2%)

Örebro County

274

(3.0%)

62 330

(2.6%)

Västmanland County

261

(2.9%)

59 521

(2.5%)

Counties
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Population 2004
(thousands)
(% of national
share)

GDP 2002
(million SEK)
(% of national share)

Labour markets (NUTEK
definition 2005)
Nyköping LM

61

(0.7%)

14 049

(0.6%)

Eskilstuna LM

149

(1.7%)

29 115

(1.2%)

Örebro

220

(2.4%)

50 490

(2.1%)

Hällefors LM

8

(0.1%)

1 385

(0.1%)

Karlskoga LM

45

(0.5%)

10 056

(0.4%)

Västerås LM

224

(2.5%)

52 138

(2.2%)

Fagersta LM

23

(0.3%)

5 587

(0.2%)

Källa: Nutek (rAps)/SCB.

Den andra analysenheten är den större Stockholm-Mälarregionen, som ger
möjligheter till större agglomerationsfördelar. Detta område är än så länge
inte en integrerad storstadsregion men kännetecknas av ett ständigt växande
antal pendlare och starkare kopplingar mellan företag (se figur 1.2). Trots att
arbetspendlingen fortfarande är koncentrerad till Stockholms län (eller till
Stockholms LA-region), har pendlingen börjat spridas alltmer till StockholmMälarregionen, då allt fler flyttar från Stockholm till andra län i Mälardalen
(Stockholms läns landsting, 2002). Dessutom sprider sig de ekonomiska
aktiviteterna från Stockholms stad och län ut till de angränsande områdena,
vilket gör att denna ”stadsregion” i allt högre grad anses kunna ge större agglomerationsfördelar, vilket är en värdefull tillgång för städer som konkurrerar
på den internationella marknaden. Klusterutveckling och relationer mellan
företag kan mycket väl komma att påskynda integrationsprocessen mot en
funktionell region. För detta krävs strategiska politiska beslut, i synnerhet i
fråga om transportinfrastruktur och lokalisering av ekonomisk verksamhet.
Denna utveckling kommer också att påverka storstadsstrukturen, som hittills
har utvecklats enligt ett enkärnigt mönster, med Stockholms stad som det
främsta målet för regionens pendlare (se figur 1.3 och 1.4).
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Figur 1.2. Pendlingsflöden i Stockholm-Mälarregionen

Norra AB län

Centrala AB län

1

Källa: Fördel Stockholm-Mälarregionen, Länsstyrelserna i Stockholm Mälarregionen.

Figur 1.3. Pendlingsmönster i Stockholm-Mälarregionen
Enhet: procent
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Anmärkning: Andelen arbetspendlare (in- eller utpendlare) i jämförelse med det totala antalet
anställda i en region.
Källa: Nutek (rAps)/SCB.
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Figur 1.4. Befolkningsmönster i Stockholm-Mälarregionen (2005)
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Källa: Kartan är framställd av AF infraplan 2005 för Länsstyrelsen i Västmanland.

1.2.2. Sveriges ledande region
En växande befolkningsmagnet…
LA-regionen Stockholm omfattar en allt större del av Sveriges befolkning,
en andel som vuxit ytterligare den senaste tiden genom den ökade invandringen från utlandet. Andelen ökade från 19,6 % till 21,5 % under perioden
1990–2003 (se figur 1.5). Liknande mönster kan ses under samma period i
hela Stockholm-Mälarregionen, där den sammanlagda befolkningsökningen
var 9,6 % medan riksgenomsnittet var 4,5 %. En stor del av denna tillväxt
skedde före år 2000 och har drivits på av den inhemska nettomigrationen som
den snabbväxande högteknologiska sektorn gett upphov till. Efter avkylningen
av ekonomin efter 2000 är det fler människor som har lämnat regionen än
som har flyttat dit. Nettomigrationen från utlandet och den naturliga befolkningstillväxten har dock fortsatt att vara positiv. Invandringen bidrog som
mest under perioden 2000–2002 med en topp 2001 (53,7 % av en ökning på
16 134 personer). I själva verket har andelen utlandsfödda i Stockholm konOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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stant legat omkring 6 procentenheter högre än riksgenomsnittet sedan 1990.
Under 2003 var andelen utlandsfödda i Stockholms LA-region 18 %, medan
riksgenomsnittet låg på 12 %, med störst koncentration i själva staden.
Figur 1.5. Befolkningsförändringar i Stockholmsregionen 1990-2003
Enhet: antal och procent
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Anmärkning: LM – Labour Market, lokal arbetsmarknadsregion; SMR – Stockholm-Mälarregionen.
Källa: Nutek (rAps)/SCB.

Även om Sverige relativt sett har en åldrande befolkning har Stockholms
LA-region bibehållit en relativt sätt yngre ålderstruktur jämfört med riket som
helhet, tack vare migrationsmönstren. 2004 rankades Sverige 5:a bland de
30 OECD-länderna i fråga om andelen personer i befolkningen som fyllt 65
år, efter Japan, Italien, Grekland och Tyskland (se figur 1.6). Lyckligtvis har
Stockholms LA-region med sin relativt höga andel unga familjer högre födelsetal än många andra regioner i Sverige. År 2003 var andelen av befolkningen
i åldrarna 20–59 inom Stockholms LA-region 57 %, medan riksgenomsnittet
var 53 %. Den större Stockholm-Mälarregionen har också en yngre befolkningsstruktur än landet som helhet, med 55 % av befolkningen i åldrarna
20–59. Utöver skillnaderna i fråga om födelsetal återspeglar denna trend det
faktum att Stockholm i mycket högre grad än landets övriga regioner lyckas
hålla kvar en stor andel av de universitets- och högskolestudenter som utexamineras vid regionens institutioner. Stockholm är också den region i Sverige
dit de flesta unga högskoleutbildade flyttar för att inleda sin karriär.
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Figur 1.6. Andel av befolkningen som är 65 år eller äldre 2005)
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Källa: OECD Factbook 2005: Economic, social and environmental statistics.

… med en hög andel av BNP…
Stockholmsregionen är Sveriges ledande ekonomiska region i fråga om bruttoregionalprodukt (BRP) och BRP per capita samt utvecklingen över tid för
dessa indikatorer. Under 2002 genererade Stockholms LA-region 29,1 % av
landets BNP, en ökning från 26,9 % 1993, medan Stockholm-Mälarregionen genererade 39 %. BRP-tillväxten under perioden 1993–2002 var i både
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Stockholms LA-region och Stockholm-Mälarregionen betydligt högre än
landets BNP-tillväxt (64,9 % och 60 % jämfört med 52,4 %). Liknande siffror
gäller för BRP per capita. Under 2002 uppgick BRP per capita i Stockholms
LA-region till 357 358 kronor, vilket var 35,8 % högre än det nationella genomsnittet (263 124 kronor). Stockholm-Mälarregionens BRP per capita var
också högre än riksgenomsnittet, men bara 18,6 % högre eftersom resultatet
försvagades av andra LA-regioner utanför Stockholm med en BRP per capita
som var lägre än riksgenomsnittet. Dessa siffror från 2002 visar på en måttlig
ökning av skillnaderna mellan Stockholms LA-region och Stockholm-Mälarregionen och riksnivån med 1,3 procentenheter jämfört med 1993. Stockholms
LA-region leder stort över alla andra regioner utom en2 (se figur 1.7). Den
genomsnittliga tillväxttakten för alla andra LA-regioner i Sverige (utom
Stockholm och Jokkmokk) var 4,4 %. Mellan 1993 och 2002 noterades för
Stockholm en kumulativ genomsnittlig tillväxttakt i BRP per capita som var
högre än riksgenomsnittet (4,6 % för LA-regionen Stockholm, 4,7 % för
Stockholm-Mälarregionen och 4,5 % för riksgenomsnittet).
Figur 1.7. Regional jämförelse av BRP per capita för svenska
LA-regioner åren 1993 och 2002
Enhet: Svenska kronor
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Figur 1.8. Arbetsproduktivitet i Stockholm-Mälarregionen
1993 och 2002
Enhet: Svenska kronor
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Likaså är regionen ledande när det gäller arbetsproduktivitet och sysselsättningsgrad (se figur 1.8). Både inom Stockholms LA-region och i StockholmMälarregionen ligger arbetsproduktiviteten på en högre nivå än riksgenomsnittet (21,4 % respektive 12,4 % högre 2002). Mellan 1995 och 2002 noterade
Stockholm också en större ökning av arbetsproduktiviteten, och uppnådde
en kumulativ genomsnittlig tillväxttakt på 3,8 % för Stockholms LA-region
respektive 3,5 % för Stockholm-Mälarregionen, medan det något lägre riksgenomsnittet var 3,1 %. Sysselsättningsgraden (sysselsatta/arbetskraften) är
också betydligt högre inom Stockholms LA-region, 95,8 % 2002, mot ett
riksgenomsnitt på 93,2 % (se figur 1.9). Stockholm-Mälarregionen uppvisar
en lägre sysselsättningsgrad (94,7 %) än Stockholms LA-region. Den var
dock fortfarande högre än riksgenomsnittet under perioden 1990–2002, vilket
visar på de markanta socioekonomiska skillnaderna mellan Stockholm och
övriga LA-regioner i Stockholm-Mälarregionen.
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Figur 1.9. Sysselsättningsgraden 1990-2002
(sysselsatta/arbetskraften)
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Anmärkning: Den kraftiga nedgången i ekonomin under åren 1991-1993 återspeglas i ett
sysselsättningsfall.
Källa: Nutek (rAps)/SCB

… men små skillnader mellan regionerna
Även om skillnaderna i fråga om BRP per capita ökade något mellan Stockholm och övriga regioner i Sverige mellan 1993 och 2002 framstår Sverige
fortfarande som det OECD-land som uppvisar minst skillnader mellan regionerna. Under 2001 var de regionala skillnaderna i fråga om BRP per capita
– enligt Gini-index – lika med 0,15 för OECD i genomsnitt och 0,06 för
Sverige, en siffra som var betydligt lägre än grannländernas (0,11 i Finland,
0,12 i Norge och 0,13 i Danmark) (OECD Regions at a Glance, 2005). Även
om skillnaderna mellan BRP per capita är relativt små, tycks de påverka en
stor del av befolkningen. Under 2001 levde 79 % av Sveriges befolkning i
regioner med en BRP per capita under riksgenomsnittet, en andel som är betydligt högre än de 59 % som var genomsnittet för hela OECD (se figur 1.10).
Liknande mönster med låga nivåer i fråga om regionala skillnader finns också
inom områden som arbetsproduktivitet (lägst) och sysselsättningsgrad (näst
lägst, tillsammans med Belgien, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland och
Norge, efter Island) (se figur 1.11). När det gäller arbetslöshetssiffrorna är
de regionala skillnaderna något mer uttalade, men de ligger fortfarande under
genomsnittet för OECD (Sverige ligger som nummer 9 från botten tillsamOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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mans med Australien, Frankrike och Grekland). Trots att klyftorna ökat något
under de senaste tjugo åren ligger Sverige på andra plats (efter Danmark) på
OECD-listan i fråga om utjämnad inkomstfördelning (OECD 2005a).
Figur 1.10. Regional fördelning av BRP/ca
(Gini index)
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Anmärkning: Gini-indexet omfattar inte enbart regionerna med de högsta och de lägsta
BRP/ca utan samtliga regioner. Värdet varierar mellan 0 och 1: ju högre värde, desto större
regionala skillnader.Uppgifterna hämtade i OECD-publikationen Regions at a glance 2005.
De regionala värdena kommer från SCB.
Källa: OECD (2005g)
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Figur 1.11. Jämförelse av regionala skillnader bland OECD-länderna
(Gini-index för arbetsproduktivitet och förvärvsfrekvens)
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BRP per capita är en vanlig måttstock på regionala skillnader, men när den
tolkas för fördelningspolitiska syften måste man också ta hänsyn till skillnader i prisnivåer, dvs. levnadskostnaderna. OECD och EU räknar med en
justeringsfaktor för skillnader i prisnivå mellan medlemsstater, men det finns
ingen jämförbar justering för skillnader mellan regioner inom ett land. Detta
kan innebära att bilden av den höga nivån på välståndet i Stockholm jämfört
med landets övriga regioner kan vara missvisande. Fastighetspriser och detaljhandelspriser för många varor är dyrare i Stockholm, delvis beroende på att
såväl löner som lokalhyror är högre. Det är svårt att ge exakta uppgifter om
vilka effekter de högre priserna har på Stockholms relativa välstånd, eller om
de fördelar med att bo i regionen som inte syns i de ekonomiska uppgifterna
(t.ex. tillgång till museer, restauranger, konserter, teatrar och andra kulturOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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och fritidsutbud). Men det faktum att boende i Stockholm betalar en mycket
högre andel av sin inkomst för boendet än i någon annan del av Sverige talar
för att man ska vara försiktig när man använder huvudstadsregionens högre
BRP per capita som argument för att fördela medel till ”mindre framgångsrika” regioner i landet.3

1.2.3. En hög internationell profil …
Bland de främsta storstadsregionerna
Internationellt sett är Stockholm en region med en relativt stark konkurrenskraft. Regional konkurrenskraft är ett vitt begrepp som kan mätas på många
olika sätt (se ruta 1.1). En bra samlingsindikator för ekonomiskt
Ruta 1.1. Regioners och städers konkurrenskraft

Konkurrensen mellan regioner (subnationella områden) har uppmärksammats i allt högre grad i samband med globaliseringen och övergången
till en kunskapsbaserad ekonomi. Regional konkurrenskraft är ett vitt
begrepp som kan mätas på många olika sätt. Ett ofta omtalat sätt att mäta
konkurrenskraften är de mätningar som görs av International Institute for
Management Development (IMD), som mäter konkurrenskraften inom
fyra huvudkategorier: ekonomisk utveckling, den offentliga sektorns effektivitet, det privata näringslivets effektivitet och infrastruktur. Dessa fyra
huvudkategorier kan delas upp ytterligare i mer specifika mått som täcker
en lång rad faktorer för nationell tillväxt. Även om de vanligen används
på nationell nivå, kan måtten tillämpas även på regionala ekonomier. I
en studie som nyligen genomfördes i Storbritannien fastställdes faktorer
för urban konkurrenskraft, bland annat ekonomisk mångfald, livskvalitet,
kvalificerad arbetskraft, interna och externa kommunikationer, innovationsförmåga inom företag och organisationer, kapacitet till strategiskt
beslutsfattande m.m. (Parkinson et al., ODPM, 2004).
Trots den omfattande litteratur som finns om mått på konkurrenskraft,
kommer vi i denna utvärdering att fokusera på de rent ekonomiska resultaten för att kunna göra en internationell jämförelse. Mer specifikt kommer
vi, liksom i föregående avsnitt, att göra en internationell jämförelse av
Stockholms konkurrenskraft med hjälp av en samlingsindikator – BRP
per capita. Faktorer som infrastruktur och tillgänglighet, industrins och
ekonomins omfattning och struktur samt humankapital och arbetskraft
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kan utgöra viktiga bestämningsfaktorer för BRP per capita. BRP per
capita kan också delas upp i tre delar för att bättre förstå hur de olika
faktorerna bidrar – produktivitet, sysselsättningsgrad och arbetskraftstal
(OECD Territorial Database).
Några av de viktiga drivkrafter som fungerar som intermediärer mellan
indikatorerna och regionens slutliga resultat eller konkurrenskraft kan
vara entreprenörskap, innovationskraft, investeringar och konkurrens
(Parkinson et al, 2004). Dessa faktorer är särskilt viktiga för att underlätta
tillväxten av nya företag och produktutveckling och de spelar en ännu
större roll för att främja utvecklingen av en ny ekonomi som är inriktad
på kunskap och innovationer. Om man underlättar för dessa drivkrafter
bidrar de till att skapa en konkurrensdynamik eller fungerande inbördes
förhållanden mellan de huvudsakliga konkurrenskraftsindikatorerna och
andra aspekter av det lokala företagsklimatet (myndigheter och näringslivssammanslutningar osv.).
välstånd är köpkraftsjusterad BRP per capita, med tanke på skillnaderna i prisnivåer. I detta avseende rankas storstadsområdet Stockholm (länet) som nummer 25 i en OECD-jämförelse med 66 storstadsregioner med över 2 miljoner
invånare (12 i Asien, 26 i USA och Kanada och 28 i Europa)4 (se tabell A.1).5
Med en BRP per capita på 37 066 US-dollar 2002 har regionen en särskilt
framstående ställning inom Europeiska unionen, där den ligger 6:a efter
München-Ingolstadt, London, Paris-Île-de-France, Milano och Darmstadt.
I fråga om välståndstillväxt låg Stockholm under perioden 1995–2002 över
det europeiska genomsnittet, men var ändå bara nummer 63 av 212 regioner
i EU-15 (90 av 254 regioner i EU-25). Denna tillväxttakt i mellanskiktet kan
vara den normala för regioner som redan har en högre BRP per capita. Jämfört
med ett urval storstadsregioner noterades för Stockholms län en av de högsta
ökningarna av BRP per capita mellan 1995 och 2002 (se figur 1.12).6
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Figur 1.12. Årlig BRP/ca-tillväxt i några utvalda europeiska
storstadsregioner 1995-2002
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Källa: EUROSTAT.

Hög sysselsättningsnivå och högt arbetskraftstal i kombination med relativt
goda resultat i fråga om arbetsproduktivitet kan förklara Stockholms relativt
starka konkurrenskraft internationellt. Tre faktorer bidrar till de skillnader som
kan observeras i fråga om BRP per capita mellan Stockholms län och andra
storstadsregioner: produktivitet, effektivitet på den lokala arbetsmarknaden
och den relativt stora arbetskraften. Den större produktiviteten återspeglas i
en högre BRP per arbetstagare. En effektivare arbetsmarknad medför ökad
sysselsättning och produktion. Och högre relativt arbetskraftstal innebär
högre BRP per capita. Under 2001 bidrog dessa tre faktorer till skillnaden
på 9,8 % mellan BRP per capita i Stockholms län och genomsnittet för de 66
storstadsregionerna i följande proportioner: högre sysselsättningsintensitet
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(8,2 %), högre arbetskraftstal (2,6 %) och lägre produktivitet (–1,0 %) (se
tabell A.2). Den lilla negativa skillnaden i fråga om arbetsproduktiviteten i
Stockholms län orsakas till stor del av att omkring en tredjedel av gruppen
är storstadsregioner i USA (23 av 66), där arbetsproduktiviteten är högre än i
Europas storstadsregioner. Av de 28 europeiska regionerna ligger Stockholm
faktiskt som nummer 11. Måttet BRP per arbetstagare kan också ha bidragit
till att sänka Stockholms relativa placering i fråga om arbetsproduktivitet,
på grund av minskningen av det totala antalet arbetstimmar (se nedan).
Stockholmregionens relativa placering återspeglar de nationella trenderna.
Sveriges BNP per capita ligger över OECD-genomsnittet. Närmare bestämt
ligger Sverige mycket högt i fråga om sysselsättningsnivå (74,3 %) (4:e plats)
och relativt högt i fråga om arbetsproduktivitet (13:e plats) och arbetskraftstal
(15:e plats). Sverige ligger över OECD-genomsnittet när det gäller alla dessa
tre index (se figur 1.13).
Figur 1.13. Nedbrytning av Sveriges BNP/ca 2003
Enhet: procent
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Källa: OECD (2005f) och OECD (2004b).

… tack vare en hög sysselsättning…
Den höga sysselsättningnivån är en av de främsta drivkrafterna bakom
Stockholms goda ekonomiska resultat. Stockholms län ligger 10:a bland
OECD:s 66 storstadsregioner och 6:a bland de europeiska regionerna på
OECD:s storstadslista (se tabell A.3). Under åren 1992–2002 minskade till
och med de redan låga arbetslöshetstalen i Stockholms län något mer än
riksgenomsnittet. Under den perioden minskade arbetslöshetsnivån i StockOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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holm-Mälarregionen och Stockholms LA-region från 7,3 % respektive 7,2 %
till 4,2 %, medan den för hela riket minskade från 9,6 % till 6,8 %. Förutom
den låga arbetslösheten har Sverige också haft en relativt låg andel deltidssysselsättning och en hög förekomst av tillfälligt arbete (se figur 1.14). En
låg deltidssysselsättningsnivå är inte nödvändigtvis en fördel eftersom det
kan tyda på en oflexibel arbetsmarknad. Det kan också vara så att det starka
anställningsskyddet för fast anställda i Sverige har bidragit till den relativt
höga förekomsten av tillfälligt arbete (OECD 2005b). Det behövs ytterligare
utvärdering av hur dessa faktorer inverkar på arbetskraftens effektivitet och
produktivitet i Stockholmsregionen.
Figur 1.14. Deltidssysselsättning och korttidsanställda
(Procentuell andel deltidssysselsatta 2003 och ”korttidsanställda” 2002)
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OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

3%

46—1. STOCKHOLM I DEN GLOBALA EKONOMIN

… och en stor arbetskraft
Stockholmsregionen har också en stor arbetskraft. Med ett arbetskraftstal
på 88,3 % ligger regionen på 13:e plats bland OECD:s 66 storstadsregioner och etta bland de Europeiska regionerna (se tabell A.4). Det
goda resultatet kan delvis förklaras med den höga förvärvsfrekvensen
bland kvinnor (se figur 1.15). Stockholms län är också den enda regionen i
Figur 1.15. Female labour force participation rates in
OECD countries 2003
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Sverige som har en fördelaktigare åldersprofil än det europeiska genomsnittet.
Länet ligger som nummer 60 av 237 europeiska NUTS 2-regioner som det
finns uppgifter om beträffande andel av befolkningen i åldrarna 20–65. Det ligger också ganska bra till i jämförelse med ett urval NUTS 2-storstadsregioner
(se figur 1.16). Andelen personer i åldersgruppen 20–64 som fortfarande är
under utbildning är högre i Stockholms län än i landet som helhet. I Stockholm finns fler studenter och universitet och högskolor än någon annanstans.
Unga vuxna i Sverige har rent generellt en tendens att träda in i arbetslivet
senare än i de flesta andra länder, på grund av att de inleder och avslutar sina
universitets- och högskolestudier senare (OECD 2005a).7
Figur 1.16. Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre i olika
NUTS 2 regions, 2003
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I framtiden kommer Stockholmsregionen att i högre grad behöva förlita sig på
invandring från utlandet för att möta befolknings- och arbetskraftsbehoven,
med tanke på de relativt låga födelsetalen och den åldrande befolkningen.
Prognoserna om befolkningstillväxt är mer positiva för Stockholm än nationellt (se tabell 1.2) men jämfört med andra länder är de inte lika höga som
i OECD-områdets genomsnittliga mellanskikt (11 för genomsnittlig årlig
tillväxttakt under perioden 2000–2050) (Antolin et al., 2005). Prognoserna
för 2020 för Stockholm-Mälarregionen visar på en ökning av andelen äldre
i befolkningen (Länsstyrelserna i Mälarregionen, 2004). Som redan nämnts
har invandringens bidrag till Stockholms befolkningsökning ökat under de
senaste åren (se figur 1.17).8 Forskare förutspår att utlandsfödda personer
kommer att utgöra nästan 30 % av befolkningen i arbetsför ålder inom de
närmaste tio till femton åren, en siffra som idag ligger på 22 % (Finansdepartementet, 2004c). Därför kommer det att vara av största vikt att locka till sig
och integrera invandrare för att kunna bibehålla en ung befolkningsstruktur
och undvika arbetskraftbrist.
Tabell 1.2. Befolkningsprognos för olika LA-regioner fram till 2020
(årlig procentuell förändring)
Population growth projection

2003-2020 (%)

Sweden

0.46

Stockholm city (municipality)

0.84

Stockholm LM

0.79

Uppsala LM

0.76

Nyköping LM

0.42

Katrineholm LM

0.32

Eskilstuna LM

0.53

Örebro LM

0.34

Västerås LM

0.72

Köping LM

–0.07

Sum of LMs in the Stockholm Mälar Region

0.67

Källa: Nutek (rAps) och Stockholms stad, 2004.
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Figur 1.17. Inflyttning från utlandet 1990-2003
Sweden

Stockholm Mälar region

Stockholm (dense area)

%

Stockholm LM

Stockholm city

Uppsala municipality

55 000
45 000
35 000
25 000
15 000
5 000
– 5 000
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Källa: Nutek (rAps)/SCB.

Måttlig eller stark arbetsproduktivitet?
Stockholms arbetsproduktivitet är internationellt sett jämförelsevis god tack
vare specialiseringen inom verksamheter med högt mervärde. Stockholms län
rankas som nummer 34 bland OECD:s 66 storstadsregioner och som nummer
11 bland de 28 europeiska regionerna med samma rankning (se tabell A.5).
Arbetsproduktiviteten beror på regionens specialisering på sektorer med högt
mervärde och/eller kompletterande produktionsfaktorer (kompetens, fysiskt
kapital osv.). Stockholms näringslivssammansättning har genomgått ett skifte
från den offentliga sektorn till tjänster och kunskapsbaserad verksamhet (se
tabell 1.3).
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Tabell 1.3. Strukturomvandling i näringslivet mellan 1993 och 2001
Sectors

1993 (%)

2001 (%)

Manufacturing

30.6

30.3

Services

46.5

48.9

Public Sector

22.9

20.8

Manufacturing

18.2

16.3

Sweden

Stockholm LM
Services

59.9

66.7

Public Sector

21.9

17.1

Källa: Nutek (rAps)/SCB.

Den höga tillväxten inom tjänstesektorn har till stor del drivits fram av den
snabba utvecklingen inom sektorn för högteknologiska tjänster. Under 2002
låg Stockholms län på en förstaplats med 8,8 % av den tjänsterelaterade sysselsättningen inom den högteknologiska sektorn, vilket var betydligt högre än
alla andra svenska och europeiska NUTS 2-regioner inom denna indikator
(se figur 1.18). I synnerhet inom IKT-industrin har tillväxten varit mycket
stor sedan 1990 (70,28 % fler företag, vilka nu uppgår till 16 384 stycken,
och 36,44 % fler anställda, nu 156 600 personer) (Paulsson och Mellander,
2002).
Arbetsproduktiviteten har också drivits upp av den välutbildade arbetskraften,
där Stockholm med god marginal överträffar såväl nationella som internationella regioner i fråga om utbildningsnivåer. En av Stockholmsregionens
mest imponerande egenskaper är dess starka kompetensbas. Stockholms län
rankas som nummer 3 bland 53 utvalda storstadsregioner i fråga om andel
av arbetskraften som innehar minst högskoleexamen, och överträffas bara av
Washington DC och San Francisco (se figur 1.19). Detta stämmer väl överens
med Sveriges ställning inom OECD-området, där landet ligger 5:a bland de
30 medlemsländerna. År 2003 hade 41 % av befolkningen i åldrarna 25–64
i Stockholms län universitets- eller högskoleexamen eller högre, medan
riksgenomsnittet bara var 32,8 %.
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Figur 1.18. Andelen tjänsterelaterad sysselsättning inom
högteknologisk sektor
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Anmärkning: 174 regioner ingår i grafen.
Källa: EUROSTAT (2005).

Arbetsproduktiviteten i Stockholmsregionen är sannolikt högre än vad som
framgår av indikatorn BRP per arbetstagare. Mellan 1997 och 2003 har antalet arbetade timmar per arbetstagare minskat markant i Sverige (från 1 638
1998 till 1 564 2003). Följaktligen rankades Sverige 2003 bland de OECDländer som hade lägst genomsnittligt antal arbetstimmar per arbetstagare (se
figur 1.20). Även om det inte finns uppgifter tillgängliga på lokal eller regional
nivå, kan man nog anta att antalet arbetstimmar har minskat på motsvarande
sätt också i Stockholmsregionen. Det låga antalet arbetstimmar i Sverige tyder
därför på att en mer noggrann mätning av BRP per arbetstimme möjligen
skulle visa på en ännu högre arbetsproduktivitet i Stockholmsregionen. Mot
den bakgrunden kommer Stockholms läns arbetsproduktivitetssiffror (dvs.
BRP per arbetstimme) troligen att ge länet en ännu högre rankning bland de
66 storstadsregionerna. Det tyder också på att arbetsproduktiviteten (BRP
per arbetstimme) har ökat snabbare än vad som framgår om man räknar med
BRP per arbetstagare.
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Figur 1.19. Andelen av arbetskraften med högskoleutbildning (2001)
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Figur 1.20. Genomsnittligt antal arbetade timmar per person 2003
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Att öka antalet arbetstimmar är viktigt för regionens ekonomiska aktiviteter
och tillgång på arbetskraft. Minskningen av antalet arbetstimmar är i huvudsak
resultatet av en anmärkningsvärd ökning av sjukfrånvaron (från 47 574 dagar
1997 till 108 419 dagar 2003) (se figur 1.21). Jämfört med andra OECD-länder
är Sveriges sjukförsäkringssystem generöst och lättillgängligt. Det legitima
sociala syftet med den svenska sjukförsäkringen är att sjuka människor inte
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ska utsättas för orimliga belastningar (OECD 2005a). Man har dock inte
lagt tillräckligt mycket ansvar på den sjuke, arbetsgivaren och de sociala
myndigheterna. Den senaste ökningen av framförallt långtidssjukskrivningar
återspeglar den cykliska återhämtningen, de generösare ersättningsnivåerna
och övergången mellan invaliditetsförmåner och långtidssjukskrivning (tillgången till invaliditetsförmåner i slutet av 1990-talet). Befolkningens åldrande
kan bara förklara en liten del av ökningen (den obetydliga minskning som
konstaterats på senare tid förklaras med att en del har fått invaliditetsförmåner
i stället) (OECD 2005a). Utöver sjukdom och invaliditetsförmåner finns det
även andra former av frånvaro från arbetet som tillsammans med förhandlade
arbetstidsförkortningar bidrar till problemet.9
Figur 1.21. Antalet sjukdagar i Sverige under perioden 1997-2003
Antal sjukdagar
120 000

110 805

108 419

2002

2003

102 434
100 000
88 309
80 000

72 184
58 182

60 000
47 573
40 000

20 000

0
1997

1998

1999

2000

2001

Källa: SCB.

1.3. Globalisering, styrkor och utmaningar
1.3.1 En vinnande region
En högt internationaliserad ekonomi
Företag med säte i Stockholmsregionen har konkurrerat framgångsrikt på
de internationella marknaderna, och Stockholm är den ledande regionala
ekonomin i ett land med stark export. Under 2004 uppgick den sammanlagda
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svenska exporten till 10,22 miljarder US-dollar, vilket satte landet på 13:e
plats bland de 29 OECD-länderna.10 Detta motsvarar en tillväxt på 49,6 %
under de tre åren efter 2002, vilket kan jämföras med 37,9 % för OECDländerna som helhet. Sveriges ställning bland OECD-länderna har varit
relativt stabil under perioden, då landet rankats 7:a bland OECD-länderna
i fråga om handelsöverskott (1,93 miljarder US-dollar) tack vare den höga
export/import-kvoten (se figur 1.22).
Figur 1.22. Exportkvoten (export/import) 2004
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Källa: OECD (2005d).

Stockholmsregionen, och Sverige som helhet, lockar också till sig stora flöden
av utländska direktinvesteringar (se figur 1.23). Sverige låg på 9:e plats bland
OECD-länderna i fråga om kumulativt inflöde av utländska direktinvesteringar
under perioden 1990–2003. Den främsta drivkraften bakom denna utveckling
är utländska företags och koncerners övertaganden och uppköp och i mindre
grad nystart av företag. De största utlandsägda företagen är från USA, därefter Finland, Storbritannien och Danmark. Med tanke på att regionen hyser
majoriteten av de multinationella företag som finns i Sverige, finns det fog
för antagandet att det mesta av inflödet hamnade i Stockholmsregionen.
Omkring 30 % av alla svenska arbetstillfällen inom utländska företag finns
inom LA-regionen Stockholm (40 % för Stockholm-Mälarregionen), vilket
kan jämföras med 23 % av arbetstillfällena i landet som helhet.
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Figur 1.23. Kumulativa flöden av utländska
direktinvesteringar 1990-2003
Enhet: miljarder US dollar
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Inom Stockholm-Mälarregionen är sysselsättningen inom utländska företag
i allt större utsträckning koncentrerad till Stockholms län. Exempelvis fanns
74 % av Stockholm-Mälarregionens sammanlagda sysselsättning inom utländska företag i Stockholms län 2003, medan denna siffra var 66,2 % 1990.
Antalet arbetstillfällen i utlandsägda företag uppgick till 564 200 med en årlig
tillväxttakt på 8,7 % under perioden 1990–2003. Sysselsättningstillväxten i
utlandsägda företag i Stockholms län har varit ungefär densamma som för
landet i genomsnitt (9 % årligen under perioden 1990–2003, riksgenomsnitt
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8,7 %). I Stockholm-Mälarregionen i stort har dock tillväxttakten varit något
lägre än riksgenomsnittet (8,1 %), på grund av låg tillväxttakt i Södermanland
och Västmanland (se figur 1.24).
Figur 1.24. Antalet arbetstillfällen och förändringen i procent i utlandsägda företag i länen i Stockholm-Mälarregionen 1990 och 2003
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Källa: ITPS

… grundad på en god innovationspotential…
Trots att ekonomin på senare tid har saktat ner, till stor del på grund av trender på de globala högteknologiska marknaderna, är Stockholmsregionens
innovationskapacitet fortfarande bland Europas högsta, i synnerhet inom den
högteknologiska sektorn. Om man använder patentintensiteten som mått på
innovation11 rankas Stockholm 11:a bland de 204 NUTS 2-regionerna i EU-15.
Bland de regioner som ligger före Stockholm finns sju regioner i Sydtyskland,
en i Nederländerna och en i Österrike. Stockholms resultat ligger i mellanskiktet när det gäller ökningen av antalet patent mellan 1995 och 2002, på
142:e plats bland de 222 regioner för vilka sådana uppgifter finns tillgängliga
(se figur 1.25). Överraskande nog har Stockholmsregionens patentintensitet
haft en lägre årlig tillväxt än riksgenomsnittet under denna period, 4,9 % mot
7,3 %. Detta har kopplats till den snabba teknikutvecklingen i Sveriges övriga
högteknologiska centrum, som Göteborgsregionen och Malmö/Lundregionen,
vilka gynnas av den nationella innovationspolitiken. I Stockholm noteras
trots allt ett högt absolut antal patent inom sektorer som klassificeras som
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”högteknologiska” (se figur 1.26), och dessa patent står för en stor andel av
alla patentansökningar som lämnas av uppfinnare i Stockholmsregionen. Det
stora antalet högteknologiska patent i förhållande till befolkningen placerar
Stockholm i toppen tillsammans med några få europeiska regioner, däribland
två i Finland, en i Tyskland, en i Nederländerna samt södra Sverige.
Figur 1.25. Patentansökningar på NUTS-2 nivå
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Anmärkningar: De regioner som är markerade är följande NUTS-2-regioner: Oberbayern
(München), Hamburg (Hamburg), Danmark (Köpenhamn), Noord Holland (Amsterdam) och
Itä-Suomi (Helsingfors).
Källa: Eurostat.

Innovationen inom sektorer med högt mervärde har drivits på av den höga
vetenskapliga och tekniska kompetensen. Omkring en tredjedel av alla
anställda med högre utbildning i Stockholms län har kvalifikationer inom
vetenskap och teknik. Detta ger Stockholm en högre placering än övriga
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Figur 1.26. Patentansökningar inom sektorer som klassificeras som
”högteknologiska”
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Anmärkning: Markerade regioner är Oberbayern (München), Hamburg (Hamburg), Noord
Holland (Amsterdam) and Uusimaa (suuralue) (Helsingfors).
Källa: Eurostat.

svenska regioner och en placering bland de översta 10 % av Europas regioner,
på plats 23 av 241 (se figur 1.27). Mer anmärkningsvärt är kanske att Stockholms län (och de svenska regionerna generellt) tillsammans med London,
Paris, Madrid och Helsingfors, är bland de ledande regionerna i Europa när
det gäller att anställa folk med vetenskaplig och teknisk bakgrund inom områden där deras kompetens utnyttjas.
Stockholmsregionens starka ställning i fråga om de anställdas kompetens
underbyggs också av ett välutvecklat vetenskapligt system med universitet,
högskolor och forskningsinstitutioner av internationell klass. StockholmMälarregionen är särskilt framstående inom forskning, och samlar 48 % av
Sveriges alla universitetsrelaterade utgifter. Det finns sammanlagt 26 universitet och högskolor i regionen, däribland de internationellt välrenommerade
Konsthögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms handelshögskola,
Stockholms universitet, Karolinska institutet och Uppsala universitet. En
indikator på Stockholms internationella ställning inom vetenskap och teknik
är nettoinflödet av studerande och doktorander från utlandet. Antalet inflyttade studerande (på universitets- och doktorandnivå) är mer än 50 % större
än antalet svenskar som åker utomlands för att studera. De internationella
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doktoranderna kommer inte enbart från EU (41 %), utan också från andra
europeiska länder (12 %), USA (6 %), andra OECD-länder utanför USA
och Europa (25 %) och från resten av världen (19 %).12 Över 88 % av alla
doktorander (både svenska och utländska) ägnar sig åt de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska sektorerna.

Share of employees with tertiary education in S&T field, 2002

Figur 1.27. Förmåga att sysselsätta högteknologisk kompetens
i europeiska regioner
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Anmärkning: Markerade NUTS2-regioner är: Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Bryssel), Comunidad de Madrid (Madrid), Île de France (Paris), Berlin
(Berlin), Oberbayern (München), Hamburg (Hamburg), Danmark (Köpenhamn), Noord
Holland (Amsterdam) and Itä-Suomi (Helsingfors).
Källa: Eurostat

Stockholmsregionens vetenskapliga system är mer inriktat på forskning
än på undervisning. Andelen studerande i regionen ligger på 33 %, vilket
motsvarar Stockholm-Mälarregionens andel av hela landets befolkning,
men är lite i underkant när det gäller andelen anställda med utbildning över
gymnasienivå i regionen. På senare tid har tillväxten dock varit starkast vid
Södertörns universitet och Mälardalens universitet – båda mer inriktade på
undervisning. Det vetenskapliga systemet har avsevärda styrkor inom de
vetenskapliga och teknologiska områdena, både när det gäller forskning och
undervisning. Det saknas dock avancerad managementutbildning. Trots att
Stockholms handelshögskola finns i regionen erbjöds den första MBA-utbildningen på heltid först 2004, även om ett antal Executive MBA-utbildningar
redan tidigare erbjudits under ett antal år.
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Det svenska vetenskapliga systemet gynnas av betydande ekonomiska resurser
för forskning och utveckling. På nationell nivå ligger Sverige högst
Figur 1.28. FoU i OECD-länderna
(från vänster till höger, FoU-andel av BNP, kunskapsinvesteringar,
antalet FoU-forskare per tusen anställda)
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Anmärkning: Kunskapsinvestering definieras här som kostnader för FoU, högre utbildning
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bland OECD-länderna i fråga om FoU-utgifter i förhållande till BNP och
kunskapsinvesteringar och näst högst när det gäller antalet forskare, med
Finland på första plats. Sverige, Finland, Japan och Island är de enda länder
där FoU-utgifterna uppgick till minst 3 % av BNP 2001. Även om ingen
genomgripande statistik finns tillgänglig för Sveriges alla regioner tyder
uppgifterna om universitetsrelaterade FoU-utgifter på att LA-regionen
Stockholm får mer än en proportionerlig andel av de offentliga FoU-medlen.
Stockholm-Mälarregionen representerar 42 % av den sammanlagda privata
och universitetsbaserade FoU-verksamheten i Sverige. Dessutom har StockOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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holm-Mälarregionen den högsta koncentrationen av FoU-personal i Sverige.
Av 65 000 anställda vid Sveriges universitet och högskolor är 40 % anställda
av de tio största institutionerna, som finns i Stockholm-Mälarregionen. Över
15 000 av dessa arbetar med FoU och utbildning. Det absoluta antalet anställda
per institution varierar mycket, från Handelshögskolan med 390 anställda
till Uppsala universitet med över 6 000. Stockholms läns dominans inom
FoU-verksamhet skulle med största sannolikhet placera regionen bland de
tio främsta i Europa i detta avseende.

… och välutvecklade kluster
Under övergången mot en tjänste- och kunskapsbaserad ekonomi har Stockholmsregionen utvecklat konkurrenskraftiga och innovativa företagskluster.13
En klusterkarta över den svenska ekonomin visar att Stockholmsregionen
(NUTS 2) är högt specialiserad inom några få kluster som står för majoriteten av alla arbetstillfällen. Inom dessa kluster har Stockholm regionala
konkurrensfördelar i Sverige (Fördel Stockholm Mälarregionen 2004). De
finns inom sektorerna biomedicin, finansiella tjänster och företagstjänster,
transport- och logistik, IKT samt analysinstrument (se figur 1.29). Med få
undantag passar dessa kluster väl in i bilden av Stockholmsregionen som
landets företagscentrum med starka inslag av teknikdriven ekonomisk verksamhet. Även om det inte finns direkt
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Figur 1.29. Kluster i Stockholmsregionen (NUTS 2)
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Anmärkningar: 1) bubblans storlek är proportionell mot antalet anställningar; 2) Stockholms
andel av av sysselsättningen i klustren ovan år 2003 var 22,9 procent; och 3) förändringen
i Stockholms andel av nationell sysselsättnign i klustren mellan 1995 och 2003 motsvarar
-0.5%.
Källa: “Institute for Strategy and Competitiveness, HBS” med data från SCB (2005).

jämförbara uppgifter från andra storstadsområden i Europa är det troligt att
specialiseringen i Stockholmsregionens ekonomi inom teknikdrivna kluster
också är hög i jämförelse med relevanta motsvarande regioner.
Att en bättre integration på Stockholm-Mälarregionnivå skulle medge en
effektivare resursfördelning, stärka kopplingarna mellan företagen och på
så sätt ytterligare förbättra klustrens resultat är en uppfattning som delas av
allt fler. I sitt prioriteringsarbete har de offentliga myndigheter som ansvarar för de regionala tillväxtprogrammen (se kapitel 2) identifierat ett antal
företagskluster som på många sätt liknar dem som identifierats på länsnivå
(se tabell 1.4). Dessa kluster kommer att utgöra grunden i Stockholm-Mälarregionens ekonomi och underlätta den regionala dynamiken inom näringsliv
och ekonomi. Stockholm-Mälarregionen kommer att gynnas ytterligare av
”nedsippringseffekten” från den dynamik som integrationen för med sig. Jämfört med Stockholms län har Stockholm-Mälarregionen en mer diversifierad
ekonomi med fler tillverkningssektorer koncentrerade till regionens västra
delar. Detta ger regionen en större plattform för att organisera sin industri och
sin ekonomiska verksamhet och skapar ännu större skalfördelar.
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Tabell 1.4. Kluster i Stockholm-Mälarregionen, 2003
Clusters

Examples

Employment

Wages
(million
SEK)

Wage/per
worker
(1 000
SEK)

Employees
Wage
with higher
differeneducation
tial all
%
employees
1997-2003

Creative industries

Architecture,
design,
fashion and
music etc.

52 052

14 075

270

28.0

12.0

Professional
services

Legal,
economic
consulting,
recruitment
etc.

98 943

29 825

301

32.0

13.2

ICT

IT and telecommunications

77 627

31 552

406

35.6

28.1

Logistics

Transports,
55 363
travel agents

14 858

268

7.9

14.5

Advanced
manufacturing,
engineering

Robotics, steel
processing,
machinery

50 837

15 197

299

13.3

19.6

Finance

Banking and
financial
service

49 681

20 575

414

30.5

23.5

Vehicles

Cars, trains
and trucks

13 623

3 900

286

14.4

16.4

Biotech / pharmaceuticals

Pharmaceuticals

26 424

9 603

363

35.7

21.2

989 872

244 115

247

21.3

17.8

Rest of privately
owned companies and public
sector

Regional total
1 414 422 383 701 271
22.8
18.6
Source: Fördel Stockholm-Mälarregionen, Länsstyrelserna i Stockholm-Mälarregionen.

Stockholm-Mälarregionens kluster har nått en dramatisk tillväxt under perioden 1990–2001. De sammanlagda lönerna i klustren ökade med 70 % under
perioden, medan de i regionen som helhet ökade med 35 %. Lönerna ligger
inom de flesta av klustren på en högre nivå än i resten av näringslivet, vilket
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beror på deras teknikintensiva verksamhet. Antalet anställda har ökat snabbare
inom företagen i klustren än i resten av näringslivet, en ökning med 16 %,
medan den sammanlagda arbetskraften minskade med 2 %. Den kreativa
industrin är det största klustret, räknat både i antalet anställda och i sammanlagda löner. Bioteknikklustret är det minsta, men det växer ganska snabbt.
IKT-klustret är det som har vuxit snabbast, både i fråga om antal anställda
och löner under perioden 1990–2001. Tillverkningsklustret håller faktiskt på
att minska: arbetskraften har minskat med 24 % sedan 1990 och lönerna har
endast ökat med 5 %, jämfört med sammanlagt 35 % i hela regionen.
I analysen nedan tar vi särskilt upp tre konkurrenskraftiga kluster: IKT-klustret,
bioteknikklustret (biovetenskap) och den finansiella sektorn. Dessa kluster
skapar det största mervärdet, räknat i lön per arbetstagare. De tre klustren
och relaterad FoU-verksamhet är koncentrerade till den mer expansiva östra
delen av Stockholm-Mälarregionen (se figur 1.30, 1.31, 1.32 och 1.33).
Figur 1.30. Antalet anställda i biotech-klustret

Källa: Nutek/rAps.
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Figur 1.31. Antalet anställda i IKT-klustret

Källa: NUTEK/rAps.

Figur 1.32. Antalet anställda i det finansiella tjänsteklustret
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Figur 1.33. Antalet anställda i FoU-relaterad verksamhet

Källa: NUTEK/rAps

IKT-klustret
Bland företagsklustren är Stockholmsregionens IKT-kluster ledande på den
globala marknaden. Enligt Internationella teleunionen, som har mätt ländernas tillgång till och förmåga att använda IKT, ligger Sverige främst bland
IKT-länderna, följt av Danmark, Island, Sydkorea, Norge, Nederländerna,
Hongkong, Finland, Taiwan och Kanada (ITU Digital Access Index 2003).
Med IKT-klustret som främsta motor rankas Stockholmsregionen som den
mest dynamiska regionen i Europa i fråga om teknik (se tabell 1.5). Klustret
har fördelen av att ha en stark kompetensgrund och innovationskapacitet
liksom starka band mellan universitet och högskolor och företag. Regionens
andel av sysselsättningen i hela Sverige inom denna sektor har vuxit sedan
1995. Klustret drivs med kraft av ankarföretaget Ericsson och fick känna av
nedgången på världsmarknaden i efterdyningarna av krisen 2000. Stockholmsregionens kluster lyckades dock klara krisen bättre än Sveriges övriga
regioner. Medan hela sektorn tappade 20 % av sysselsättningen i Sverige
mellan 1995 och 2003, var denna siffra för Stockholms del bara 14 %. Detta
återspeglar det faktum att många av Ericssons anställda som förlorade jobbet
lyckades få anställning i andra företag inom klustret. Tack vare diversifieringen till ett brett utbud av produkter och tjänster bör klustret vara bättre
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rustat att överleva nedgångar än vissa andra industrier (se figur 1.34). Klustret
kan dock få en del konkurrens från grannlandet Finland, ett land som också
är framstående på många sätt inom IKT-utvecklingen (se ruta 1.2).
Tabell 1.5. 10-i-topp mest innovativa regioner i Europa 2002
Ranking

Regions

Country

1

Stockholm

Sweden

2

Munich/Oberbayern

Germany

3

Stuttgart

Germany

4

Braunschweig

Germany

5

Helsinki/Uusimaa

Finland

6

Göteborg/Western Sweden

Sweden

7

Ulm/Tübingen

Germany

8

Eastern U.K.

United Kingdom

9

Oula/Pohjois

Finland

10

Uppsala/Eastern Central Sweden

Sweden

Anmärkning: Studien omfattade 214 europeiska regioner och matte antalet patent, FoU-utgifter
och antalet anställda inom FoU
Källa: Empirica Delasasse/Wirtschafs Woche (2002).

Figur 1.34. Fördelning av anställda i IKT-klustret i Stockholm 2000
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Anmärkning: Stockholmsregionen motsvarar här Stockholms LA-region med 35 kommuner.
Källa: Paulsson and Mellander (2002).
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Ruta 1.2. Jämförelser mellan IKT-klustren i
Helsingfors och Stockholm
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är viktiga faktorer för
sociala och ekonomiska förändringar. De båda storstadsregionerna Helsingfors och Stockholm har utvecklat starka IKT-kluster kring världens
ledande mobiltelekomföretag (Nokia och Ericsson). Jämfört med andra
regioner i Sverige, som Göteborg (telematik, dvs. länkar mellan telekommunikation och datorer) och Öresund (kognitiv forskning, biodatateknik,
gränssnitt mellan människa och maskin och användarvänlig design), har
utvecklingen inom Stockholms IKT-kluster (Kista Science City) fokuserat på trådlös teknik, mobila applikationer och tjänster. IKT-klustret
i Helsingfors har däremot sedan slutet av 1990-talet alltmer avspeglat
den allmänna IKT-utvecklingen i Finland, där man strävat efter att röra
sig nedströms i värdekedjan (mot programvara), efterhand som telefonerna blivit allt vanligare och priserna urholkas allt mer uppströms på
marknaden. Jämfört med andra orter i Finland har man i Helsingfors
lagt mer tonvikt på support och huvudkontorsfunktioner samt på FoUverksamhet.
Trots många likheter uppvisar de två IKT-klustren i Stockholm och Helsingfors också många distinkta skillnader. Båda klustren är viktiga aktörer
i sitt respektive lands IKT-utveckling, och Stockholm spelar en större
övergripande roll (43 % 2000 jämfört med omkring 36 % för Helsingfors).
Skillnaden kan delvis bero på att företagen i Stockholm i jämförelse med
Helsingfors är relativt stora. När det gäller sammansättningen av IKTsektorns undersektorer (maskinvara, programvara, telekom-tjänster och
innehåll) har både Stockholm och Helsingsfors stora andelar programvara och innehåll, men Stockholm fäster större vikt vid utveckling av
programvara (40 % 2000) medan Helsingfors fokuserar mer på innehåll
(32 % 2000). På det hela taget har båda klustrens tillväxt gynnats av att
de ligger i en huvudstad, med kvalificerad arbetskraft nära till hands och
en hög koncentration av FoU-verksamhet i de båda regionerna.
Källa: OECD-sekretariatet

En viktig aspekt av detta kluster är Kista Science Park som med sina 30 000
arbetstagare i omkring 700 företag står för en stor del av tillväxten i Stockholmsregionen. Kista Science City rankades av den amerikanska tidskriften
Wired som tvåa – endast Silicon Valley rankades högre – bland världens mest
inflytelserika högteknologiska nav (Business Arena Stockholm, 2005). Kista
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ligger i nordvästra Stockholm. Här finns Ericssons huvudkontor och många
andra företag som exempelvis Nokia, HP, Microsoft, Sun Microsystems,
Intel, Apple, IBM och Oracle samt de relevanta programmen vid Tekniska
högskolan (KTH).14 Två faktorer tycks särskilt ha bidragit till att Kista har
lyckats utveckla så betydande klustereffekter. För det första finns här ett
socialt nätverk bestående av tidigare Ericssonanställda, som lätt kan se hur
de produkter och tjänster de nu arbetar med passar in i Ericssons övergripande verksamhet. För det andra lyckas de tjänster som Kista Science Park
tillhandahåller locka till sig och ge stöd åt entreprenörer, särskilt inom IT- och
telekomområdet. Med tanke på att en hel del av klusterverksamheterna, bland
annat KTH:s utvidgning till Kista, fortfarande är relativt nya, finns det en betydande potential för nya vinster och fördelar. Med tiden kan detta komma att
minska Ericssons dominerande roll i klustret, inte bara den ekonomiska, utan
också som källa till interaktion inom klustret. Den förväntande ökningen av
mångfalden skulle kunna leda till ökad kreativitet och dynamik i klustret.

Bioteknik-klustret
Stockholmsregionen är internationellt ledande inom bioteknik. Det finns inga
direkta uppgifter för att mäta klustrets resultat på regional nivå, men över
50 % av Sveriges sysselsättning inom biotekniksektorn är koncentrerad till
Stockholms län. Med ledning av landets internationella rankning kan man
därför dra en del slutsatser angående klustrets konkurrenskraft. Sverige är
Europaledande och även världsledande med många företagsmått mätt. Sverige
som helhet rankas etta bland Europas länder i fråga om forskningsklimat för
läkemedel, med ett stort antal omnämnanden inom klinisk medicin, 3:a i fråga
om innovation inom bioteknik (efter Schweiz och Danmark, men före USA)
och 4:a i fråga om antalet planerade biotekniska företag och produkter (efter
Tyskland, Storbritannien och Frankrike) (Business Arena Stockholm, 2005).
Några av Stockholmsregionens huvudsakliga specialistområden är neurovetenskap, immunologi- och allergiforskning, metaboliska sjukdomar, regenerativ
medicin, biotekniska verktyg och utrustning samt bioproduktion.
Bioteknikklustrets snabba tillväxt har underlättats av de starka forskningsgrunderna och kopplingarna mellan företag, faktorer som även fortsättningsvis
kommer att fungera som drivkraft för expansionen. Liksom när det gäller
IKT-klustret är en del av drivkrafterna bakom bioteknikklustrets tillväxt
de generellt höga FoU-investeringarna, den starka kompetensbasen med
anställda med högskoleexamen inom vetenskapliga ämnen, samt regionens
framstående forskningsinstitutioner, framför allt det internationellt kända
Karolinska institutet. De starka kopplingarna mellan universitet och högskoOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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lor och näringslivet och samarbetet mellan sjukhus, universitet och privata
företag i Stockholm-Mälarregionen (i synnerhet i Stockholms och Uppsala
län) kommer att betyda mycket för klustrets fortsatta tillväxt. En viktig orsak
till Stockholms ledande ställning är arvet efter starka läkemedelsföretag som
tidigare varit svenskägda, som Astra och Pharmacia. Dessa företag hade åtminstone sina huvudsakliga produktionsanläggningar nära huvudkontoren i
Stockholmsregionen, och en del av denna verksamhet finns kvar där än idag.
Andra företag, som Pfizer, förlades vid någon tidpunkt till Stockholmsregionen
på grund av de goda kringfaktorerna, särskilt kompetensbasen, som har gjort
regionen till en attraktiv plats för europeiska produktionsanläggningar. Dessa
företags närvaro är viktig. Nyinvesteringar som de som nyligen annonserats
av Pfizer i Strängnäs skulle knappast göras i Sverige om inte de fanns. Närheten till det globalt ledande IKT-klustret bör dessutom ytterligare förbättra
bioteknikklustrets konkurrenskraft, med tanke på de unika möjligheterna till
konvergens mellan IT och bioteknik.
Bioteknikklustret kommer att behöva växa ekonomiskt för att kunna konkurrera med USA. En studie som gjorts av European Association for bio-industries visar USA:s överlägsenhet över de europeiska länderna (se tabell 1.6).
Rapporten omfattar referensåret 2003 och inkluderar uppgifter om både
statliga och privata företag tillsammans med en fördjupningsstudie av nio
europeiska länder – Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz,
Storbritannien, Sverige och Tyskland – samt USA. Jämfört med USA är den
europeiska bioteknikindustrin mycket mindre inom många områden som
sammanlagd sysselsättning, sysselsättning inom FoU, FoU-utgifter och attraherande av riskkapital. Studiens resultat visar att huvudinvesterarna inom
bioteknikindustrin i Sverige och andra europeiska länder kräver en större
skala. En regional integration av Stockholm-Mälarregionen kan bidra till att
samla mer resurser som kan underlätta klustrets tillväxt.
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Tabell 1.6. Biotech-industrins utveckling i Europa och USA 2003
Countries

Number of Number of
companies employees

Number
R&D spending (million
of R&D
employees
Euros)

Venture
capital (million Euros)

U.S.

1 830

172 391

73 520

16 386

2 100

Europe

1 975

94 211

35 316

6 043

756

Germany

525

17 277

8 625

1 283

179

U.K.

455

22 404

9 644

1 757

247

France

225

8 922

4 193

608

90

Sweden

108

3 716

2 359

313

45

Denmark

100

17 329

3 866

942

44

Switzerland

97

8 819

4 143

639

43

Finland

64

2 016

1 146

186

5

Ireland

41

2 940

1 053

277

1

Norway

32

970

283

34

2

Anmärkning: Definitionen av biotech-industrin i den här rapporten inkluderar endast företag
vars “huvudsakliga kommersiella aktivitet beror av användandet av biologiska organismer,
system och processer, eller av tillhandahållandet av specialisttjänster för att underlätta förståelsen därav”. Farmaceutiska och andra företag för vilka bioteknologi är betydelsefullt men
utgör en mindre andel i deras affärsportfölj inkluderas inte i denna kartläggning. Detta kan
förklara diskrepensen mellan data i denna tabell och andra delar i den här rapporten.
Källa: European Association for Bio-industries (2005)

Finansklustret
Finansklustret är blygsamt i jämförelse med andra europeiska finanscentrum,
men ändå lovande inför en framtida integration med Östersjöområdet (se tabell
1.7). Även om Stockholm ligger efter stora finanscentrum som London leder
regionen över andra nordiska städer i fråga om finansiella tjänster. Stockholms
aktiehandel är nästan lika stor som Helsingfors, Oslos och Köpenhamns tillsammans. Stockholm fungerar som bas för de nordiska ländernas finansiella
tjänster och hyser utländska banker och finansinstitut som Aon, Citigroup
och Crédit Agricole Indosuez.
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Tabell 1.7. Europeisk börshandel
Equity trading Stock related products, contracts traded as of October 2002, year-to-date
Exchange

Turnover
(Euro
billion)

Exchange

Number of
contracts

London Stock Exchange
(U.K.)

3 666

Euronext
(The Netherlands)

334 242 017

Euronext (The Netherlands)

1 815

Eurex (Germany/
Switzerland)

295 374 981

Deutsche Börse (Germany)

1 122

Stockholmsbörsen
(Sweden)

45 538 749

Spanish Exchanges (BME)

579

Liffe (U.K.)

38 552 104

Italian Exchange

553

Spanish Exchanges
(BME)

29 457 414

Virt-X (U.K)

543

Idem (Italy)

14 367 646

Stockholmsbörsen
(Sweden)

253

Adex (Greece)

3 012 809

Helsinke Exchange
(Finland)

156

WSE (Poland)

2 678 686

Oslo Børs (Norway)

50

Oslo Børs (Norway)

2 517 349

Copenhagen Stock
Exchange (Denmark)

46

Helsinki Exchange
(Finland)

2 311 418

Källa: The Federation of European Securities Exchange, FESE.

1.3.2. Svagheter och utmaningar
Låg entreprenörsaktivitet
Även om Stockholmsregionens ekonomiska struktur uppvisar ett storstadstypiskt drag av diversitet, domineras dess mest konkurrenskraftiga kluster
av några få stora företag. Till exempel domineras både IKT- och bioteknik/
biovetenskapsklustren av ett eller ett par företag. Eriksson dominerar starkt
IKT-klustret och inom bioteknikklustret är AstraZeneca och Pfizer de största
företagen. Mycket tyder på att forskning och utveckling som genomförs i stora,
gamla företag i mogna branscher mest inriktas mot stegvis och processuell
innovation, medan nya företag och nya branscher oftare skapar innovation
genom omvandling. Trettio av Sveriges femtio största företag 2000 etablerades före 1914 (Högfeldt, 2004a). Inget företag som grundats efter 1970
är bland de femtio största. De stora företagen dominerar också den svenska
forskningen och utvecklingen. Storföretagen står för omkring 70 % av alla
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svenska patent i USA, liksom för merparten av investeringarna i forskning
och utveckling. Dessa storföretag är viktiga tillgångar för regionen och landet,
men på lång sikt måste de svenska beslutsfattarna fokusera på att få en bättre
blandning av stora, äldre företag och nya snabbväxande.
Bristen på nya snabbväxande företag och egenföretagare är en utmaning
för Stockholmsregionen med tanke på den tydliga ekonomiska övergången
mot en kunskapsdriven modell. I denna nya modell blir det allt vanligare
att avancerade tjänster utförs av högkvalificerade individer och en levande
blandning av små och medelstora företag och storföretag blir dominerande.
Entreprenörskap är en nyckelfaktor för produktivitetstillväxten och potentiellt
en viktig källa till sysselsättningstillväxt. Outsourcing, utveckling av nya tjänster och efterfrågan på mer differentierade produkter är några av de faktorer
som pekar mot att mindre och nya företag kommer att få en större betydelse
som drivkraft för företagsamheten (Henrekson, 2002). Sverige i stort har en
låg frekvens av nystarter och nedläggningar av företag. Landet rankas i detta
avseende lågt bland de europeiska länderna, med bara omkring två tredjedelar
så många egenföretagare som man skulle kunna förvänta sig med tanke på EUgenomsnittet (NUTEK, 2005). Och mellan 1995 och 2003 minskade andelen
egenföretagare märkbart snabbare i Sverige (–15,1 %) än i EU i genomsnitt
(EU-15: –5,3 %). Gallup Europe (2002) genomförde en undersökning om
tanken på att starta företag i de europeiska länderna och i USA.15 Sverige rankades lägst i denna undersökning. Relativt få svenskar har någonsin funderat
på att starta ett företag. Andelen människor som startar företag i Sverige är
också mindre än i många andra undersökta länder (OECD 2004a). I Sverige
som helhet är det alltså få företag som startas eller läggs ner, men inom landet
råder det stora skillnader i fråga om nyföretagsamhet. Under 2003 var det
genomsnittliga antalet företagsstarter per 1 000 invånare i Sverige 6,4. Inom
Stockholm-Mälarregionen var Stockholm (med 10 företagsstarter per 1000
invånare) och Uppsala (6,6 nystartade företag per 1 000 invånare) de enda
två delarna av regionen som överskred riksgenomsnittet.

Invandrarsegregering på arbetsmarknaden
Om man ser framåt kommer den åldrande befolkningen att sätta press på
den svenska ekonomiska modellen och det kommer att bli allt viktigare att
hitta bättre sätt att integrera den utlandsfödda delen av befolkningen på arbetsmarknaden, i synnerhet som den befolkningsgruppen utgör en växande
andel av befolkningen i arbetsför ålder. Den höga arbetslösheten bland de
utlandsfödda (7,4 % under 2003 för personer födda utanför Sverige och de
nordiska länderna, mot 3,6 % för personer födda i Sverige16) kan, i kombi-
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nation med arbetskraftsbrist på grund av befolkningens åldrande, allvarligt
hämma landets framtida ekonomiska utveckling. För tillfället är Sverige ett av
de OECD-länder som har högst andel arbetslösa invandrare i förhållande till
deras andel av arbetskraften (se figur 1.35.). Sysselsättningen bland invandrare
har ökat något sedan 1997, men arbetslösheten är fortfarande relativt hög.
Arbetslöshetsnivån för utlandsfödda är minst dubbelt så hög som för infödda
svenskar, och invandrare har också oftare än infödda tillfälligt arbete eller
deltidsarbete (OECD 2005j).
Figur 1.35. Andelen arbetslösa invandrare eller utlandsfödda relativt
deras andel av arbetskraften
2002-2003 genomsnitt
foreign-born

foreigners

Belgium

Netherlands

Sweden

Norway

Denmark

France

Switzerland

Austria

0.0

Poland

0.0
Finland

0.5

Germany

0.5

United Kingdom

1.0

Luxembourg

1.0

Ireland

1.5

Czech Rep

1.5

Spain

2.0

Hungary

2.0

Greece

2.5

USA

2.5

Canada

3.0

Australia

3.0

Note: Utlandsfödda motsvarar första generationens invandrare. Det kan omfatta både utländska och svenska medborgare.
Källa: OECD (2005j).

Höga arbetslöshetstal inom den utlandsfödda befolkningen har lett till större
fattigdom och högre sociala utgifter. Stockholmsregionen, som har landets
största koncentration av invandrare, noterar också en högre fattigdomsnivå
än riksgenomsnittet (se figur 1.36). De höga fattigdomstalen kring mitten av
1990-talet kan ha att göra med de toppar i invandringen som synts nyligen.
Sverige gav exempelvis skydd åt över 170 000 flyktingar från före detta Jugoslavien under åren 1992–1994, och de flesta av dessa finns i storstadsområden
som Stockholm, Göteborg och Malmö (Jederlund, 1998). Invandrare har lägre

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

76—1. STOCKHOLM I DEN GLOBALA EKONOMIN

disponibel inkomst än de invånare som är födda i Sverige. Under 1993–2000
hade 14,9 % av invandrarna en disponibel inkomst under socialbidragsnormen,17” vilket är dubbelt så många som de infödda svenskarna (7,3 %) (Vogel,
Hjerm och Johansson 2002). Därmed är andelen socialbidragstagare högre
bland invandrarna än bland infödda svenskar (se figur 1.37). Invandrare är
också överrepresenterade i statistiken i fråga om förtidspension och långtidssjukskrivning. På nationell nivå hade 42 % av de infödda svenskarna under
perioden 1993–2000 något slags långtidssjukskrivning, olycksfallskomplikationer, funktionshinder eller medicinering – jämfört med 46 % av invandrarna
(Vogel, Hjerm och Johansson 2002). I Stockholms län år 2003 var 21,5 %
av alla långtidssjukskrivna i åldersgruppen 16–64 utlandsfödda, medan de
utlandsfödda bara utgjorde 18,3 % av länets sammanlagda befolkning samma
år. Utlandsfödda arbetstagare tenderar också att vara sjukskrivna längre än
infödda svenskar: Utlandsfödda arbetstagare stod för 32,7 % av långtidssjukdagarna och den genomsnittliga längden på sjukskrivningen var 52 dagar,
medan genomsnittet var på 30 dagar för infödda svenskar.
Figur 1.36. Förändringar i fattigdomsnivån, 1990-2003
De över 18 år som uppbär socialbidrag under minst 10 månader som procentuell andel av
den totala befolkningen
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Källa: SCB och Socialstyrelsen.
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Figur 1.37. Socialbidragstagares fördelseplats
Enhet: procent
Unknown <1%

Sweden 30%

Non-western
countries 66%

Nordic countries
other than Sweden 3%
Western countries
other than Nordic

Källa: Socialstyrelsen.

Faktorer som ålder, kön och låg utbildningsnivå spelar en roll i de höga arbetslöshetstalen bland utlandsfödda svenskar. Unga invandrarmän i åldern 25–29
har ett relativt arbetskraftstal som ligger 8 procentenheter under de infödda
svenskarnas (OECD 2005a). Sysselsättningsnivån bland utlandsfödda kvinnor
är också mycket lägre än bland infödda kvinnor, ett problem som förvärras
ytterligare av invandrarkvinnornas låga utbildningsnivå. Andelen storstadsbor
med minst tre års gymnasieutbildning ökade mellan 1997 och 2001, men
de utlandsfödda kvinnorna var den grupp som minst omfattades av denna
trend, även om de hade bott i Sverige i över tjugo år (Justitiedepartementet,
2003). Förvärvet av landspecifikt humankapital verkar inte heller räcka till
för att övervinna de arbetsmarknadshinder som är specifika för denna grupp.
Övergången till en tjänsteekonomi har medfört en nedgång inom tillverkningssektorn, vilket ställt den lågutbildade arbetskraften i en svag ställning
på arbetsmarknaden. Dessa trender blev ännu tydligare under 1990-talet,
som präglades av en allvarlig konjunkturnedgång och betydande ökning av
invandringen. De högre kvalifikationer som krävs för att konkurrera på den
nya arbetsmarknaden har inneburit att invandrare med lägre utbildningsnivå
eller dåliga språkkunskaper har haft allt svårare att få anställning.
Också invandrare med högre utbildning har svårt att konkurrera framgångsrikt om de kvalificerade tjänsterna. Inkomstundersökningar visar att StockOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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holmsregionen fungerar som en trappa för högutbildade svenskar, men inte
för högutbildade invandrare. Utbildningsnivån hos dem som invandrade till
Sverige under perioden 1990–1995 var ungefär likvärdig med de infödda
svenskarnas. Men bara 39 % av invandrarna har ett arbete som motsvarar deras
utbildningsnivå, medan motsvarande andel för svenskfödda är 85 % (Vogel,
Hjerm och Johansson 2002).18 Bara 40 % av de utlandsfödda universitetsutbildade (från länder utanför EU/EES, födda 1955–1974, invandrade mellan
1991 och 1997) hade ett kvalificerat arbete, medan 90 % av de svenskfödda
universitetsutbildade i samma åldersgrupp hade det.19 En förklaring till detta
kan vara att invandrare i många fall fått sin utbildning utomlands men har
svårigheter att få en bedömning av hur deras utbildning motsvarar svenska
utbildningar, och att det därför är få som försökt att översätta sina diplom
till svenska förhållanden. Detta har lett till att många invandrare har arbeten
som ligger under deras kompetensnivå.20
Sysselsättningsklyftan mellan utbildade invandrare och infödda svenskar
har också lett till skillnader i fråga om disponibel inkomst mellan de två
grupperna. Under perioden 1993–2000 hade 11,1 % av invandrarna med
högre utbildning en disponibel inkomst under socialbidragsnormen, vilket
kan jämföras med 4,3 % för infödda svenskar med högre utbildning (Vogel,
Hjerm och Johansson, 2002). Klyftan är ännu större när det gäller andelen
av befolkningen som erhöll socialbidrag under denna period (12,1 % av
invandrarna med högre utbildning jämfört med 1,4 % för svenskfödda med
högre utbildning) (Vogel, Hjerm och Johansson 2002).
Infödda svenskars negativa attityder mot utlänningar uppges ofta som ett av
de största integrationshindren. Även om man kan studera diskrimineringen
genom trender inom anställning och inkomstfördelning är det svårt att kvantifiera den i undersökningar, delvis på grund av att de som diskriminerar är
medvetna om att det är oacceptabelt och därför inte medger sina avsikter.
En serie undersökningar inriktade på upplevd diskriminering i Sverige som
genomfördes av ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) visade att
majoriteten av de invandrade svarande hade lite förtroende för arbetsförmedlingarna, socialkontoren eller migrationsverket. Omkring 75 % av de svarande
upplevde att rasismen och främlingsfientligheten har ökat i Sverige under de
senaste åren. I en undersökning uppgav 67 % av de manliga svarande med afrikanskt ursprung att de upplevt diskriminering i samband med arbetssökande
(Lange 1997 i Westin 2000). Dessutom tillsätts två tredjedelar av alla arbeten
med informella metoder, som personliga kontakter, vilket ger invandrare ett
sämre utgångsläge än de flesta infödda svenskar (OECD 2005a).
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Den humanitära invandringen, som brukar innebära en långsammare integration på arbetsmarknaden än andra former av invandring, har ökat under de
senaste femton åren.21 Sverige har infört allt striktare regler i samband med
icke-humanitär arbetskraftsinvandring. Den politiska instabiliteten i Mellanöstern och nordöstra Afrika i slutet av 1980-talet ledde till en betydande ökning
av antalet asylsökande från Iran, Irak, Turkiet, Eritrea, Etiopien och Somalia.
Under de senaste åren har också allt fler asylsökande kommit från Balkan
(Westin, 2000; 33). Omkring 66 % av dem som lever under fattigdomsgränsen22 i Stockholmsregionen är födda i länder utanför västvärlden.
Den höga arbetslösheten bland invandrargrupperna och de förhärskande
sociala attityderna har också bidragit till bostadssegregering i flera områden i
Stockholms län. Segregering ligger ofta på bostadsområdesnivå snarare än på
kommunal nivå (Nesslein, 2003) och medan andelen invandrare i förhållande
till riksgenomsnittet har förblivit relativt oförändrad sedan mitten av 80-talet
har andelen invandrare från länder utanför EU ökat i vissa områden. Denna
proportion ökade under perioden 2000–2003, då antalet bostadsområden
med minst 20 % invandrare födda utanför EU ökade med 5 % (se tabell 1.8).
Dessa invandrare finns främst i de områden där det relativa arbetskraftstalet
är lägst, som Tensta, Rinkeby, Sollentuna Center,
Tabell 1.8. Andelen invandrare utanför EU på basområdesnivå i
Stockholms län, 2000 and 2003
Procent av antal basområden (220 basområden totalt)
Concentration (non
EU population/total
population)

2000

2003

Examples of areas (municipality within
brackets)

(0-4%)

11

7

Hallstavik (Norrtälje), Värmdö archipelago (Värmdö), Torö socken (Nynäshamn)

(5-9%)

33

31

Rönninge (Salem), Nykvarn, Trollbäcken (Tyresö)

(10-19%)

39

40

Djursholm (Danderyd), Edsberg
(Sollentuna), Bromma (Stockholm)

(20-39%)

11

14

Hagalund (Solna), Vantör (Stockholm), Mariekälla (Södertälje),
Smedby (Upplands Väsby)

(over 40%)

6

8

Fittja (Botkyrka), Rinkeby (Stockholm), Hovsjö-Tveta (Södertälje),
Fisksätra (Nacka), Jordbro (Haninge)

Källa: Regionplane- och trafikkontoret (RTK).
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Fittja och Alby, där de utgör mer än 40 % av den sammanlagda befolkningen,
och de största grupperna kommer från Turkiet och Iran (Stockholms läns
landsting, 2005).
Segregeringen i Stockholmsregionen är mellan invandrare och infödda, och
det handlar mindre om etniska enklaver (med undantag för några få bostadsområden med en mycket hög andel invånare födda i Turkiet). Utlandsfödda
personer med olika etnisk bakgrund bor ofta i låginkomstområden med få
infödda svenskar (Westin, 2000). Andelen utlandsfödda svenskar i vissa
bostadsområden är betydligt högre än den procentuella andelen i stadens
befolkning som helhet. Detta har i sin tur lett till en viss isolering från de
infödda svenskarna. Många utlandsfödda personer har mycket lite ”privat
kontakt” med infödda svenskar, och i synnerhet med svenskar i medel- eller
överklassen. Det bör dock noteras att den segregering det handlar om här
inte är i närheten av de nivåer som finns i USA, där det inte är ovanligt att
90 % av invånarna i ett bostadsområde hör till samma ras eller etniska grupp.
Segregeringen23 i Stockholm ligger närmare de nivåer man finner i storstadsområden i Australien och Kanada (Murdie och Borgegard, 1998).

Att locka till sig fler företag och mer kompetens
Stockholm och Sverige ligger bra till i flera internationella jämförelser i
fråga om näringslivsklimat. Det relativt goda näringslivsklimatet har gjort
Stockholmregionen till en attraktiv etableringsort för utländska företag,
vilket avspeglas i flödet av utländska direktinvesteringar och tillväxten,
som diskuterats ovan. World Economic Forum (WEF) anser att Sveriges
näringslivsklimat är det tredje bästa i Europeiska unionen. Det får höga poäng
på områden som kompetensintensitet, effektivitet och snabb anpassning till
förändringar på marknaden (se figur 1.38).24 I IMD World Competitiveness
Report 2004 rankas också Sverige relativt högt bland OECD-länderna i fråga
om näringslivets effektivitet (11 bland OECD-länderna, mer specifikt på 8:
e plats i fråga om ledningspraxis, 10:e för attityder och värderingar och 11:
e för finanser). Liknande resultat finner man i European Cities Monitoring
där Stockholm rankades som nummer 15 av 500 i fråga om ”bästa stad att
lokalisera ett företag i” (Cushman & Wakefield Healey & Baker, 2004) (se
tabell 1.9). Enligt denna undersökning klarar sig Stockholms stad särskilt bra
i fråga om variabler som livskvalitet (2:a), frihet från miljöförstöring (1:a),
telekommunikationer (4:a), språkkunskaper (8:a), kvalificerad arbetskraft (9:
a) och tillgång till kontorslokaler (11:a).25
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Figur 1.38. Företagsklimatet i olika länder 2004
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Germany
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France
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Källa: ISA- Invest in Sweden Agency (2004).

Stockholmsregionen har dock ett antal problem att åtgärda för att säkra
och förbättra den nuvarande dragningskraften. Regionens rankning i European Cities Monitoring har stigit sedan 1990, men det finns utrymme för
förbättringar på områden som tillgänglighet till marknader (18:e plats), det
klimat myndigheterna skapar (19:e), externa transportförbindelser (20:e) och
kontorslokalernas prisvärdhet (24:e). Fem huvudfrågor måste tas itu med: i)
landets regelverk, bland annat konkurrenslagstiftningen och skattepolitiken,
avskräcker från företagsutveckling; ii) bostadsbristen gör det svårare för
företagen att locka till sig expertis och kvalificerad arbetskraft26 och hindrar
arbetskraftens rörlighet inom Stockholm-Mälarregionen; iii) transportinfrastrukturen (både den interna och externa tillgängligheten) är otillräcklig, vilket
också hindrar arbetskraftens rörlighet och begränsar områdets samordning
med den internationella marknaden; iv) den institutionella miljön är fragmenterad och motstridig (förvaltningsinfrastruktur, samarbete med den privata
sektorn) vilket förhindrar en bra samordning med näringslivet och mellan
olika offentliga myndigheter; v) en otillräcklig internationell marknadsföringsstrategi och oförmåga att synliggöra den befintliga kapaciteten.

i) Regelverket
Regelverket i Stockholmsregionen tyngs ner av höga skatter och svaga incitamentsstrukturer i allmänhet. Enligt European Cities Monitoring
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Tabell 1.9. Bästa stad att lokalisera ett företag i
Rank
Cities

Weighted
Score

1990

2003

2004

2004

London

1

1

1

0.85

Paris

2

2

2

0.63

Frankfurt

3

3

3

0.34

Brussels

4

4

4

0.28

Amsterdam

5

5

5

0.27

Barcelona

11

6

6

0.26

Madrid

17

7

7

0.22

Munich

12

10

8

0.19

Berlin

15

8

9

0.18

Zurich

7

11

10

0.16

Milan

9

9

11

0.15

Dublin

–

12

12

0.14

Prague

23

17

13

0.12

Manchester

13

13

14

0.12

Stockholm

19

18

15

0.11

Lisbon

16

15

16

0.11

Geneva

8

14

17

0.10

Düsseldorf

6

16

18

0.10

Hamburg

14

20

19

0.09

Warsaw

25

22

20

0.09

Lyon

18

19

21

0.07

Vienna

20

24

22

0.07

Budapest

21

23

23

0.07

Glasgow

10

21

24

0.07

Rome

–

26

25

0.07

Copenhagen

–

25

26

0.07

Moscow

24

28

27

0.04

Helsinki

–

29

28

0.04

Athens

22

30

29

0.03

Oslo

–

27

30

0.03

Källa: Cushman, Wakefield Healey and Baker (2004).

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

1. STOCKHOLM I DEN GLOBALA EKONOMIN—83

ligger Stockholm på 19:e plats bland 30 städer i fråga om det näringslivsklimat som myndigheterna skapar genom sin skattepolitik och tillgången till
finansiella incitament. Även om Sverige har relativt konkurrenskraftiga bolagsskattesatser, fungerar skattesystemet hämmande på företagsutvecklingen.
Skattesystemet missgynnar företagsutveckling, bland annat genom variationer
i den marginella effektiva skattesatsen (METR) för olika typer av investeringar, snedvridningar av beskattningen av olika former av finansiering och
höga inkomst- och förmögenhetsskatter. I synnerhet förvrider skattesystemet
beslut om kapitalfördelning och investeringar på grund av beskattningen
av skuldfinansiering som får en gynnsammare beskattning än balanserade
vinster och nytt kapital. Jämfört med små och medelstora företag ställer denna
preferentiella skattepolitik stora företag i en gynnsammare position eftersom
de har lättare att få tillgång till billigt skuldkapital (OECD 2004a). De stora
företagen äger dessutom ofta ”skattebefriade stiftelser” (institutionella investeringsfonder som pensions- eller familjestiftelser), vilket ytterligare förbättrar
deras fördelaktiga skatteställning. Skuldfinansiering gynnas också av den
dubbla beskattningen av inkomst av kapital. Inkomst av kapital beskattas
exempelvis medan räntekostnader är avdragsgilla. Att öppna den svenska
kapitalmarknaden genom att attrahera utländska investerare är viktigt för att
överbrygga asymmetrin i bolagsbeskattningen (OECD 2004a).
Näringslivsutvecklingen inom Stockholmsregionens konkurrenskraftiga sektorer som läkemedels- och telekombranscherna kan också vara hämmad av
otillräcklig konkurrenspress. Sverige har varit ledande i fråga om att reformera
och avreglera olika sektorer som tidigare varit skyddade från konkurrens, men
denna utveckling har på senare tid tappat fart (OECD 2004a). Konkurrensen
skulle kunna främjas genom politiska justeringar på områden som exempelvis
kontroll av efterlevnaden av konkurrenslagstiftningen, ytterligare åtgärder
inom sektorer som telekom-, läkemedels- och byggnadsbranscherna för att
säkerställa en effektiv konkurrens samt åtgärdande av de problem som genererar negativa konkurrenseffekter inom den offentliga sektorn (OECD 2004a).
Inom telekomsektorn för Sverige visserligen en starkt regleringsinriktad strategi, men erfarenheterna tyder på att förhandlingar om avtal med intresserade
parter, som uppmuntras genom förordningen om elektronisk kommunikation
som trädde i kraft 2003, inte räcker för att skapa en effektiv konkurrens.
Regleringarna hindrar därmed företagsutvecklingen inom denna sektor. En
annan försvårande faktor är att investerarna trots Sveriges omfattande avregleringsåtgärder fortfarande inte får investera i detaljhandelsförsäljning av
läkemedel och alkoholhaltiga drycker, då detta är förbjudet. Det finns också
ett ganska omfattande system med tillstånd och godkännanden som krävs
innan man kan ge sig in i olika näringslivsverksamheter.
OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

84—1. STOCKHOLM I DEN GLOBALA EKONOMIN

ii) Bostäder och kontorslokaler
Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen har inte hållit jämna steg med den
snabba befolkningstillväxten och behovet av ekonomisk expansion. Mellan
1990 och 2004 ökade invånarantalet i Stockholms län med 231 000 personer,
medan bara 90 000 nya bostäder byggdes under samma period. Det råder för
närvarande bostadsbrist i de flesta kommuner i Stockholms län liksom i några
av kommunerna i resten av Stockholm-Mälarregionen (Uppsala, Örebro och
Västerås). Stockholms läns landstings regionplane- och trafikkontor beräknar att det kommer att behövas 9 000–12 000 nya bostäder om året fram till
2015, sedan 7 000–10 000 om året fram till 2030 (Stockholms läns landsting,
2003).27 Stockholms stad har visserligen gjort upp en byggnadsplan för 20 000
nya bostäder (varav hälften hyreslägenheter) under den nuvarande mandatperioden (2002–2006), men staden kommer att vara tvungen att hålla denna
takt under flera årtionden. Varje år omvandlas omkring 1 000 sommarstugor
till permanentbostäder. 40 % av dessa finns i Norrtälje och Värmdö kommuner. Till skillnad från tillväxtområdena i Sverige har många kommuner
där befolkningen minskar flera tomma bostäder.28
Bristen på bostadsbyggande i kombination med olämpliga regleringar har fått
en betydande inverkan också på hyresmarknaden. Den svenska hyresmarknaden kännetecknas av en omfattande hyreslagstiftning och en vittgående
regleringar beträffande besittningsrätt (OECD 2002a). Men denna ansats
hindrar prismekanismerna från att bidra till att de bostäder som finns fördelas
effektivt, och från att ge signaler om att utöka antalet bostäder. Följden är en
mycket segregerad marknad och en svag omsättning eftersom hyresgästerna
håller fast vid sina lägenheter med låg hyra, även om de inte längre passar
deras behov eller önskemål (OECD 2004a). Problemet är särskilt stort i
Stockholmsregionen. I centrala Stockholm finns nästan inga lediga bostäder
och omkring 100 000 personer står i bostadskö. Enligt beräkningar får man
stå 15 år i bostadskö innan man kan få en lägenhet. I Stockholmsregionen
är det ofta så att äldre håller fast vid sina lägenheter i innerstaden som de
haft länge, medan den yngre generationen hänvisas till dyra lägenheter i nya
byggnader eller hyresfastigheter i förorterna (OECD 2004a).
Det nuvarande systemet på hyresmarknaden har också skapat en del skeva
effekter. Hyresgästerna har en stark och skyddad besittningsrätt utan kapitalrisk, vilken dessvärre kan uppmuntra till andrahandsuthyrning och en svart
marknad. Det fördelningssystem som vuxit fram för de lägenheter som blir
lediga är i kombination med den omfattande svarta lägenhetshandeln särskilt
missgynnande för hushåll med låga inkomster.29 Frågan är om denna lotteri-
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betonade hyresmarknad är förenlig med de jämlikhetsmål som är syftet med
den nuvarande hyressättningspolitiken (OECD 2004a). Dessutom har många
hyreslägenheter (omkring dubbelt så många som antalet nybyggda i Stockholms stad 2003) sålts till de boende under marknadspris (kapitalvinsten delas
mellan ägaren och hyresgästen), vilket också har bidragit till orättvisorna på
bostadsmarknaden. Eftersom de kommunalt ägda bostäderna utgör omkring
50 % av bostadsbeståndet har utförsäljningen av kommunala bostäder under
marknadsvärdet under de senaste åren fått märkbara effekter.

iii) Transportinfrastruktur
Kollektivtrafikens infrastruktur har inte lyckats hålla jämna steg med efterfrågan i den växande storstadsregionen. Vägtrafiken hade år 2000 ökat med
80 % sedan 1970, medan vägytan bara ökade med 10–20 % (Stockholms läns
landsting, 2003). Bristen på spårkapacitet, i synnerhet i centrala Stockholm,
leder till förseningar och lägre trafikkapacitet på järnvägen. De kostnader som
köer och förseningar på vägarna och i kollektivtrafiken orsakar uppgår till
8 miljarder kronor om året i ren tidsförlust och uppdelning av den regionala
arbetsmarknaden (Stockholms läns landsting 2003).
Det finns en del allvarliga hinder för utvecklingen av ett optimalt transportnät, vilka främst har att göra med Östersjön och Mälaren, men som också
beror på flaskhalsar inne i Stockholms stad. Mälaren sträcker sig ungefär
120 kilometer från öst till väst och delar området i en nordlig och en sydlig
del, med bara tre tvärförbindelser. Därför har regionens infrastruktur, som
vägar och järnvägar, en radial struktur med Stockholms stad som fokuspunkt.
Det finns transportkorridorer med både väg och järnväg i nord-sydlig och
öst-västlig riktning som har förbättrats under de senaste årtiondena. En del
av förbindelserna har dock inte utvecklats så mycket som man hade kunnat önska. Trots de avsevärda förbättringar av motorväglänkarna i södra
delen av staden som nyligen gjorts är det fortfarande stora bitar som fattas
i den planerade ringleden runt staden. Järnvägsspåren i centrala Stockholm
har en begränsad kapacitet och de flaskhalsar som bildas på grund av detta
innebär att den lokala och regionala pendeltågstrafiken inte kan möta behovet vid rusningstid, vilket hindrar den lokala arbetsmarknadsutvecklingen.
Ett höghastighetståg som förbinder Stockholm med städer i andra delar av
Sverige och med Köpenhamn infördes på 1990-talet, i ett försök att minska
restiderna mellan Stockholm och de två andra storstäderna Göteborg och
Malmö. Fram till 2030 kommer ”Europakorridoren” Stockholm–Göteborg
(Götalandsbanan) och Stockholm–Malmö/Köpenhamn (Europabanan) att
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förstärkas genom införandet av höghastighetståg.30 Med tanke på efterfrågan
på lång sikt bör den ”nordiska triangeln” (Stockholm, Köpenhamn, Oslo)
förstärkas mer, då Stockholm-Mälarregionen kan få mer global konkurrenskraft genom att utnyttja synergieffekterna från de dynamiska men mycket
olika storstadsområdena.
Den underutvecklade sammanlänkningen av internationella transporter är ett
hinder, eftersom Stockholmsregionen, trots att den ligger centralt i Östersjöområdet, ändå ligger i Europas utkant, långt från de europeiska och globala
marknaderna. Stockholmsregionens närmaste affärsförbindelser är med de
närmaste grannländerna – Finland, Norge, Danmark och Storbritannien.
Det totala antalet passagerare (15,3 miljoner) på Arlanda flygplats placerar
den som nummer 17 i EU-25 för 2003.31 Regionen har tillgång till fem stora
flygplatser, med Arlanda mellan Stockholm och Uppsala som huvudnav. Det
finns förbindelser med många europeiska och internationella destinationer,
men de flesta långa resorna kräver ett byte i Köpenhamn, som är internationellt
huvudnav för SAS, eller någon annan europeisk flygplats. Internationella
affärsresor som företas av anställda i Stockholmsföretag görs oftast från Stockholm till Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London och Bryssel (Stockholms
läns landsting, 2003). Luftförbindelserna rankas inte så högt, men regionens
förbindelser med det nationella och europeiska motorvägsnätet är goda.

iv) Institutionell miljö
Det finns en vida spridd uppfattning i Stockholmsregionen att samordningen
mellan institutioner och nätverk inte fungerar bra, trots den rika förekomsten
av institutioner på alla nivåer och informella nätverk inom både den privata
och den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn präglas av de många
olika förvaltningsnivåerna, från kommun till region till statliga verk inom
regionen. Till och med på geografisk nivå är samordningen för dålig mellan
instanser som har gemensamma mål eller påverkar liknande områden. En
annan problemställning hänger samman med samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Aktörerna upplever kommunikationsproblem
mellan näringslivet och den offentliga sektorn i delar av regionen, särskilt i
Stockholms stad. Enligt en nyligen utförd lokal studie om val av placering
av företag skulle Stockholms stad ha legat på första plats om man bara ser
till platsens grundläggande kvaliteter, men hamnar endast på nummer 114 av
Sveriges samtliga 290 kommuner på grund av näringslivets farhågor angående
myndigheternas attityd mot företag. Studien grundas på ekonomiska uppgifter
och en undersökning av svenska företag om hur de uppfattar kvaliteten på de
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lokala och regionala myndigheterna i förhållande till näringslivet (Svenskt
Näringsliv, 2004). Kommunerna inom Stockholms LA-region fick mycket
olika poäng (se figur 1.39). Medan Stockholms stad får ett negativt (och sjunkande) betyg av sina företagsledare, får andra kommuner i Stockholms län
positiva bedömningar – sju av de tio kommuner som rankas högst i Sverige
finns i Stockholms län.

v) Internationell marknadsföring och synlighet
Stockholm-Mälarregionen som helhet bör försöka öka sin globala konkurrenskraft genom att utnyttja den regionala utvecklingen i norra och östra
Europa. Internationellt sett har Stockholmsregionen den fördelen att den ligger nära de tidigare östeuropeiska länderna, i synnerhet de baltiska staterna
och Ryssland. Ländernas utveckling och anslutning till EU ger Stockholmsregionen goda möjligheter att utöka sin globala räckvidd. Nyligen har man i
Östersjöområdet formulerat en vision kallad Östersjöpaletten, som omfattar
storstadsområden som Helsingfors (Finland), Sankt Petersburg (Ryssland),
Stockholm, Riga (Lettland) och Tallinn (Estland). Öresundsbron i söder
stärker dessutom den gränsöverskridande kopplingen mellan Malmö och
Köpenhamn i Danmark.
Figur 1.39. Svenska kommuners företagsklimat
6 000

Index value 2004

5 000

Västerås

4 000
Eskilstuna
3 000

2 000

Nyköping

Stockholm city

Örebro

Uppsala

1 000

0
–100

–70

–40

–10
20
Rank change, 2004 versus 2002

50

80

Källa: Svenskt Näringsliv (2004)

För att kunna spela en ännu större roll i Europa och världen behöver Stockholmsregionens varumärke stärkas för att regionen ska kunna öka sin syn-
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lighet internationellt. Stockholm är mycket mindre välkänt än många andra
europeiska städer (se figur 1.40). Stockholm måste kanske marknadsföra
regionens varumärke (regional branding) för att locka till sig resurser från
utlandet (företag och arbetskraft). Regional branding kan motverka nackdelarna med Stockholms läge i Europas och världsmarknadernas utkant, och
bidra till att öka den internationella synligheten, som nu är ganska låg. Detta
är särskilt viktigt om Stockholm vill fungera som Östersjöområdets ekonomiska magnet. Stockholm är redan välkänt för sin högteknologiska industri
(särskilt IKT-klustret), som utgör grunden för regional branding av regionen.
Men Stockholm behöver göra mer än att marknadsföra enstaka företagsgrupper för att odla bilden av ett diversifierat och välstrukturerat näringsliv och
ekonomiskt system som är överlägset inom många kunskapsintensiva kluster
(IKT, bioteknik och finansiella tjänster, osv.).

1.3.3. Slutsats: en starkare (och större?) region på den internationella marknaden
Stockholm har onekligen utvecklats till en av de mest framgångsrika storstadsregionerna inom OECD, särskilt i jämförelse med övriga europeiska
regioner. Sveriges ekonomi måste dock bli mer öppen, något som skulle
gynna Stockholm, men regionens starka ställning kan vara hotad om inte vissa
interna brister åtgärdas. För att regionen ska kunna bibehålla eller öka sin
konkurrenskraft måste ekonomin diversifieras ytterligare, den utlandsfödda
delen av arbetskraften måste integreras bättre och man måste bygga upp den
infrastruktur och de bostäder som krävs för att möta de behov som ökar med
tillväxten. Stockholm befinner sig i ett globalt sammanhang inte i någon
ohotad ledarposition inom alla områden, utan är bara en av många framstående storstadsregioner. På medellång sikt kommer dock öppnandet att skapa
nya möjligheter, eftersom Stockholm på ett effektivare sätt kan konkurrera
med andra storstadsområden i Norden och Östersjöområdet. Stockholm har
en bra placering i detta område och kommer att kunna konkurrera mycket
effektivt.
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Figur 1.40. Ranking över hur känd en stad är ur affärssynpunkt
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Utnyttjandet av agglomerationsfördelar är ett viktigt sätt för Stockholmsregionen att möta behovet av ökad internationell konkurrenskraft. Agglomerationsfördelar i stadsmiljö uppstår i och med att den ekonomiska skalan blir
större, vilket underlättar företagens specialisering och arbetsfördelning och
gör att produktionskostnaderna minskar och en större marknad kan utvecklas.
Jämfört med många andra storstadsområden i världen är Stockholm ganska
litet i fråga om befolkning och ekonomins storlek. Bland de utvalda 66 storOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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stadsregionerna som nämndes i föregående avsnitt kommer Stockholm (länet)
bara på 54:e plats i fråga om sammanlagd BRP och på 65:e plats i fråga om
befolkning (San Francisco var minst). Befolkningstätheten är också ganska
låg jämfört med andra storstadsregioner (se figur 1.41). Trots de diskussioner
som förs om de agglomerationsnackdelar (överbelastningskostnader m.m.)
som uppstår i många riktigt stora stadsregioner som New York och London,
kan det därför i Stockholms relativt blygsamma ekonomiska skala finnas
gott om utrymme för regionen att expandera, särskilt om Stockholm-Mälarregionen kan åtgärda de betydande transportproblemen.
Figur 1.41. Befolkningstäthet i utvalda storstadsregioner 2002
Enhet: människor/km2
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Ytterligare integrering inom Stockholm-Mälarregionen skulle kunna bidra till
att öka de önskvärda agglomerationsvinsterna. För närvarande bor omkring
3 miljoner människor Stockholm-Mälarregionen, vilket utgör omkring 32,9 %
av landets hela befolkning, och regionen bidrar med 39 % av landets BNP.
Men Stockholm-Mälarregionen är fortfarande uppdelad i två skilda delar. Den
ekonomiska verksamheten och befolkningen i Stockholm-Mälarregionen är
i huvudsak koncentrerade till LA-regionerna Stockholm och Uppsala – som
nu har blivit en gemensam LA-region. Denna gemensamma LA-region växer
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geografiskt och får allt bättre ekonomi (se figur 1.42). Resten av denna stora
region utvecklas med mycket mindre dynamik och håller i fråga om vissa
indikatorer på att hamna under riksgenomsnittet. LA-regionen Stockholm
står för 76,3 % av hela Stockholm-Mälarregionens BRP (2002), en siffra
som har varit stabil sedan 2000 och är omkring 3 % högre än den var 1995.
LA-regionen Uppsala står för omkring 7,5 % av Stockholm-Mälarregionens
BRP, efter att omkring 2000 ha minskat något tillbaka till 1995 års nivå. LAregionerna Stockholm och Uppsala har sedan 1995 haft en högre BRP-tillväxt
per capita än Stockholm-Mälarregionen som helhet och riksgenomsnittet.
Resten av Stockholm-Mälarregionen släpar efter allt mer och stod år 2002
endast för 16,2 % av BRP, en minskning från 18 % år 1995.
Figur 1.42. BRP/ca inom Stockholm-Mälarregionen
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Regional specialisering är nyckeln till ekonomisk integration, eftersom den
gör det möjligt för olika regionala aktörer att utnyttja tillgängligt kapital,
arbetskraft och andra resurser på ett effektivare sätt. Det finns redan en
arbetskraftfördelning mellan LA-regionerna, inte minst genom de stora
företagens lokalisering (se tabell 1.10). Stockholms stad och dess närmaste
omgivningar har fokuserat på att utveckla tjänstesektorerna, i synnerhet
IKT-sektorn. Medan de medicinska institutionerna och universiteten är en
central tillgång i LA-regionen Uppsalas ekonomi är tillverkningsindustrin
fortfarande en dominerande sektor i de norra delarna, vilket till stor del har
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sin förklaring i koncentrationen av verksamheter som bioteknik, kärnkraftverk, stålverk, verktygsindustri och marinteknik.32 Det bör dock noteras att
de största privata arbetsgivarna i Stockholms stad ekonomiskt sett är mycket
större än de i Uppsala stad.
Tabell 1.10. De största privata arbetsgivarna i Stockholm stad och
Uppsala (April 2004)
Stockholm

Number of
employees

Uppsala

Number of
employees

Ericsson AB

8 575

Pfizer Health AB

1 025

Skandinaviska Enskilda
Banken AB (PUBL)

4 225

Amersham Biosciences Aktiebolag

825

Föreningssparbanken AB

3 625

Fresenius Kabi AB

625

Nordea Bank AB

2 825

Coop Sverige
Aktiebolag

425

Svenska Handelsbanken AB

2 775

Swebus Aktiebolag

425

IBM Svenska Aktiebolag

2 625

Swedish Meats EK.
För.

425

Securitas Bevakning AB

2 375

Nordea Bank AB

325

Connex Tunnelbanan Aktiebolag

2 275

Lindorff Customer
Services

Sverige AB

275

Iss Sverige AB

2 025

Trossamfundet
Svenska Kyrkan

275

Praktikertjänst Aktiebolag

1 825

Q-Med Aktiebolag

275

Coop Sverige Aktiebolag

1 725

Stiftelsen Livets Ord,
Bibelcenter

O Förlag

275

Sodexho AB

1 575

Uppsala Kyrkliga
Samfällighet

Falck Security Aktiebolag

1 525

Upsala Nya Tidning

Distribution AB

225

S:T Görans Sjukhus Aktiebolag

1 525

Föreningssparbanken 225
AB

H & M Hennes & Mauritz AB

1 475

Aktiebolaget Upsala
Nya Tidning

225

1 325

JM AB

225

275

Folksam Ömsesidig
Sakförsäkring
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Stockholm

Number of
employees

Uppsala

Number of
employees

Manpower Aktiebolag

1 325

Sallén Elektriska
Aktiebolag

225

Adecco Sweden Aktiebolag

1 225

Peab Sverige AB

225

Brukarkooperativet Jag

1 175

Proffice Sverige
Aktiebolag

225

Teliasonera Aktiebolag

1 175

Quintiles AB

225

Källa: Invest in Sweden Agency.

Strategier för utveckling och integration måste underlätta en flerkärnig urban
struktur och regional specialisering mellan de ”postindustriella” östra delarna
och de industribaserade västra delarna. Denna ansats kommer att hjälpa Stockholm-Mälarregionen att dra full nytta av de många resurser som finns i denna
stora region och att uppnå agglomerationsfördelar. Förutom Stockholm och
Uppsala finns det andra ekonomiska centrum och företagscentrum som t.ex.
Södertälje, Västerås, Enköping, Eskilstuna, Sala, Köping och Oxelösund, alla
med sin egen karaktär. Södertäljes största företag är bland andra AstraZeneca
AB, Scania AB och SAAB. En välutvecklad transportstruktur som förbinder
städerna öster och väster om sjön i denna vidsträckta region är nyckeln till
en framgångsrik integration.
En fullt integrerad Stockholm-Mälarregion har en mycket lovande framtid i
ljuset av utvecklingen i Östersjöområdet. Östersjöområdet har nyligen gått
om regioner som Storbritannien, Iberiska halvön och Centraleuropa i fråga
om indikatorer som ökat välstånd, ökande arbetsproduktivitet och vetenskaplig innovation (Ketels och Sölvell, 2004). Östersjöregionen har en ledande
ställning såväl i Europa som globalt. Bland 148 utvalda europeiska regioner
rankades Stockholm och Helsingfors som de två främsta i fråga om lokal
innovation (Europeiska kommissionen, 2002). Ytterligare integration av
Östersjöområdet ger Stockholm-Mälarregionen möjlighet att bygga vidare
på resurserna i detta nationsgränsöverskridande område för att konkurrera
på världsmarknaden. Jämfört med andra nordiska storstadsområden har
Stockholm många fördelar, men fördelarna är ganska snäva. Geografisk sett
ligger Stockholm i områdets mitt. Stockholm har också en marginell ledning
i fråga om kunskapsbaserad ekonomisk tillväxt (se tabell 1.11). Stockholm
leder också över Nyland (Helsingfors) och Köpenhamn när det gäller procentandelen anställda inom högteknologiska tjänster och procentandelen anställda
inom kunskapsintensiva tjänster (Eurostat, Regions, Statistical Yearbook
2002, citerad av British Office of the Deputy Prime Minister, 2004). I och
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med trenden att integrera regionala resurser i hela Östersjöområdet för att
skapa komparativa fördelar är Stockholm, tack vare sitt läge och sin ledande
ställning i fråga om teknikinnovation och konkurrenskraft, i en bra position
för att kunna dra nytta av processen. Ytterligare integration inom StockholmMälarregionen kommer att ge stöd åt denna process.
Tabell 1.11. Stockholm vs. Helsinki 2001
Variables

Stockholm

Helsinki

30.16

33

16.16

22.61

(% of total workforce)

8.41

7.11

Public R&D (% of GDP)

X

1.34

Business R&D (% of GDP)

3.88

2.39

(per million population)

150.30

187.80

Quality of life (2004)

103.50

102.00

Tertiary education
(% of population aged 25-64)
Lifelong learning
(% of population aged 25-64 )
High tech employment in services

High tech patent applications

Källa: European Commission (2002). Data on quality of life come from Mercier Human
Resources Consulting with New York as the base city (=100).

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

1. STOCKHOLM I DEN GLOBALA EKONOMIN—95

NOTER
1.

Utöver LA-regionen Uppsala omfattar Nuteks definition av LA-regionen
Stockholm 2005 också tre kommuner i Södermanland.

2.

LA-regionen Jokkmokk i norra Sverige hade högst BRP per capita av
alla Sveriges LA-regioner, på grund av den stora energiproduktionen
(vattenkraftstationer) och det låga befolkningstalet. Situationen är densamma
för en del andra LA-regioner i norra Sverige, men inte på samma nivå som
Jokkmokk.

3.

Se FöreningsSparbanken, Boindex, flera upplagor. http://www.fsb.se/sst/
inf/out/infOutWww/0,,83226,00.htlm

4.

Urvalet av storstadsområden i OECD har gjorts med hjälp av två kriterier:
1) en klassificering av regionerna som ”kraftigt urbaniserade” (PU)
enligt OECD Territorial Typology; samt 2) ett invånarantal större än
2 000 000. OECD Territorial Typology delar in regionerna i tre kategorier:
huvudsakliga landsbygdsområden (mer än 50 % av invånarna bor i
samhällen på landsbygden), intermediate (mellan 15 och 50 %) eller kraftigt
urbaniserade områden (PU) (mindre än 15 %). Bland regionerna i Europa
har PU-regionerna främst valts ut på Territorial Level 3, utom när det gäller
Paris och London som har Territorial Level 2.

5.

Det finns omfattande litteratur om global urban ranking som syftar till
att klassificera och ranka storstadsregionerna i världen enligt en lång rad
olika indikatorer för konkurrenskraft. Rankningarna används för att belysa
regionernas starka och svaga sidor i syfte att bedöma regionens aktuella
ställning, underutvecklade områden och framtida mål. OECD:s rankning
av storstadsregioner fokuserar inte på historiska trender utan snarare på
regionens aktuella relativa ställning internationellt. Även om denna rankning
inte lyfter fram de senaste positiva trenderna i Stockholms socioekonomiska
resultat, är det ett användbart instrument för internationell jämförelse av
hur regionen ligger till i fråga om konkurrenskraft. Trots att det finns flera
olika typer av rankningar av konkurrenskraft finns det inte något enhetligt
sätt att mäta storstadsområdenas konkurrenskraft, vilket dock inte betyder
att dessa rankningar är irrelevanta eller motstridiga.

6.

För BRP i Europa används NUTS 2-nivån.
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7.

I OECD:s ekonomiska undersökning av Sverige 2005 lyfts unga vuxna
fram som en annan underutnyttjad arbetskraftskälla, vilket delvis beror på
faktorer som fördröjer både inledandet och slutförandet av högre utbildning,
som betygsbaserade intagningssystem, generösa studiemedel och avsaknad
av utbildningsavgifter. I undersökningen föreslås att man ska uppmuntra
unga vuxna att påbörja sina högskolestudier tidigare genom att ge företräde
åt dem som kvalificerar sig direkt efter gymnasiet och inte ge bonuspoäng
för irrelevant yrkeserfarenhet. Flera åtgärder rekommenderas också för
att uppmuntra högskolestuderande att ta sina examina tidigare, bland
annat genom att införa en smärre utbildningsavgift samtidigt som man ger
inkomstprövade lån.

8.

Under denna period har nettomigrationen för Sverige som helhet varierat
mycket över tid, men den är relativt stabil för de regioner som jämförts. För
Sverige som helhet ökade nettomigrationen under 1992 och nådde en topp
1994. Detta berodde främst kriget på Balkan, en period då många flyttade
till Sverige för att senare återvända till Balkan. Mönstret skiljer sig inte
nämnvärt mellan de jämförda regionerna.

9.

Det kan vara värt att notera att sjukledighet tas ut i stor utsträckning av
personer i alla åldrar i arbetskraften och att kvinnor och invandrare är
överrepresenterade. 2004 hade den äldre åldersgruppen i Stockholms län
en tendens att bli långtidssjukskrivna för längre perioder (89 respektive
68 dagar per arbetstagare i åldersgrupperna 55–59 och 60–64, jämfört med
48 respektive 17 dagar per arbetstagare i åldersgrupperna 45–54 och 16–44),
medan de två yngre åldersgrupperna sammantaget tar ut fler sjukdagar än
de två äldre grupperna. Detta stämmer överens med den nationella trenden
med hög sjukfrånvaro bland alla grupper (OECD, 2005a). Kvinnor, i
synnerhet svenskfödda, tar ut fler sjukdagar än män. Siffrorna tyder också
på att invandrare är överrepresenterade i systemet och har en tendens att
bli sjukskrivna under längre perioder än infödda svenskar (63 respektive
35 dagar per arbetare för invandrargruppen, jämfört med siffran för infödda
svenskar, som var 30 dagar 2004).

10. Uppgifter saknas för Schweiz.
11. Innovation är svårt att mäta, och det blir ännu svårare när syftet är att mäta
ekonomisk innovation snarare än att uppnå vetenskapliga kunskaper. Vi
använder uppgifter om patent eftersom de finns tillgängliga för de europeiska
regionerna (åtminstone för EU-15) och annan forskning tyder på att det finns
tydliga samband mellan patentsökning och annan innovativ verksamhet.
12. Uppgifter från 2000.
13. Observera att uppgifter om kluster i detta avsnitt kanske inte beskriver
klustrens geografiska läge i snäv mening eftersom de inte mäter de
företagskopplingar som definierar dessa kluster.
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14. Kistaklustrets historia går några årtionden tillbaka till den tid då Ericsson
skulle köpa mark för sin framtida expansion och den enda mark som
Stockholms stad var villig att sälja fanns i Kista, utanför själva staden.
De första investerarna, bland andra IBM, drogs till Kista på grund av de
relativt låga priserna och det attraktiva läget längs vägen till Arlanda, inte
av tanken på ett framväxande kluster.
15. De länder som ingår är USA, Island, Danmark, Grekland, Irland,
Storbritannien, Norge, Tyskland, Österrike, Finland, Europeiska unionen,
Frankrike, Spanien, Portugal, Luxemburg, Italien, Nederländerna, Belgien
och Sverige.
16. Uppgifter från integrationsverket och SCB. Liknande trender är synbara
för Stockholms stad: 2003 var arbetslösheten bland personer födda utanför
Sverige och Norden 6,1 % mot 2,5 % för infödda svenskar.
17. Den fattigdomsgräns som används är socialbidragsnormen, som skall täcka
hushållets basutgifter för mat, kläder, el, försäkring och sjukvårdskostnader.
Beräkningen inkluderar hushållets inkomster, storlek, struktur osv.
18. SCB och Vogel, Hjerm och Johansson (2002).
19. Berggren och Omarsson, citerad i Vogel, Hjerm och Johansson (2002).
20. Utlandsfödda arbetstagare har i allt större omfattning arbetat inom
tjänstesektorn, som stod för tre fjärdedelar av de arbeten som utfördes
av invandrare under 2002–2003. Utbildnings- och vårdsektorerna har
anställt allt fler utlandsfödda under de senaste åren, till följd av den stora
efterfrågan på arbetskraft inom dessa områden (OECD, 2005a). Ibland kan
en högre utbildning vara en nackdel för invandrare som konkurrerar om
lågkvalificerade arbeten.
21. I sin undersökning av invandrares inkomster fann Le Grand och
Szulkin (2000) att invandrare från västvärlden inte hade särskilt stora
svårigheter på arbetsmarknaden, men att de som kom från Afrika, Asien
och Latinamerika hade mycket svårt att få bättre inkomster. Deras rön
tyder på att det fortfarande finns betydande inkomstnackdelar för manliga
icke-europeiska invandrare även om de har bott i Sverige i över 20 år och
skaffat sig landspecifikt kapital.
22. Definieras av socialstyrelsen som individer som erhållit socialbidrag under
minst tio månader.
23. I regeringens definition av ett ”idealiskt” integrerat område finns det lika
många ”låginkomsttagare, medelinkomsttagare och höginkomsttagare”.
24. Rankningen omfattar EU-länder och USA och jämför följande åtta
dimensioner: informationssamhälle, innovation och FoU, liberalisering,
nätverkande företag, finansiella tjänster, företagsamhet, social integration
och hållbar utveckling.
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25. Noter: 1) I enlighet med Porters diamantmodell, bedömer WEF:s
Global Competitiveness Report den nationella näringslivsmiljön i fyra
kategorier: produktionsfaktordynamik, efterfrågeförhållanden, förekomst
av relaterade näringar och stödjande verksamheter samt företagsstruktur
och rivalitet inom branschen. Bedömningen visar att alla fyra kategorier är
viktiga delar. Den starkaste kopplingen till BNP per capita är tillgång till
telekommunikationer (mobiltelefon- och Internetanvändning), kvaliteten
på offentliga skolor, övergripande infrastrukturkvalitet, kvalitet på
elförsörjningen, forskningssamarbete mellan universitet/högskolor och
näringsliv, finansmarknadens utvecklingsnivå och det rättsliga ramverkets
effektivitet. Faktorer som hade att göra med politik och institutioner
hade stort inflytande (World Economic Forum, 2004); 2) IMD World
Competitiveness Yearbook (WCY) mäter näringslivseffektivitet i fyra
huvudkategorier, nämligen produktivitet och effektivitet; arbetsmarknad;
finans; samt företagsledningarnas praxis, attityder och värderingar. Syftet är
att se i vilken utsträckning företagen arbetar på ett innovativt, lönsamt och
ansvarstagande sätt (International Institute for Management Development
(IMD) (2004)). De 500 företag (industri-, handels- och tjänsteföretag) som
undersökts i European Cities Monitor (2004) finns i nio europeiska länder
och väljs systematiskt ut bland ”Europas 15 000 största företag”. Poängen
för varje stad sätts på grundval av de svar man får från undersökningen och
viktas med Taylor Nelson Sofres enligt nomineringar för bästa, näst bästa
och tredje bästa stad. För varje poängresultat finns en jämförelse mellan
utvalda städer och för en och samma stad över tid (Cushman, Healey and
Baker, 2004).
26. Internationella experter och forskare kan också vara svåra att locka till sig,
eftersom de ofta har större krav på boende än vad institutioner och företag
har råd med eller kan hitta.
27. Boverket har gjort en beräkning av bostadsbehovet i sin rapport ”Bo lokalt
– planera regionalt”, där man uppger att det kommer att behövas 450 000 till
540 000 nya bostäder i hela Stockholm-Mälarregionen fram till år 2030.
28. Statens bostadsnämnd, som inrättades 2002, ger stöd till kommunala
bostadsföretag på orter där det finns många tomma bostäder. I praktiken
ger nämnden ekonomiskt stöd till kommunala bostadsföretag så att de kan
få bort överskottet genom att omvandla bostäder för andra ändamål eller
riva dem (Finansdepartementet, 2004a).
29. Andersson och Söderberg, 2002a, citerad i OECD (2004a).
30. Med maxhastigheter på 250 km/h beräknas restiden Stockholm–Göteborg
till 2,5 timme och Stockholm–Malmö till 3 timmar och 15 minuter. Se
banverkets hemsida: http://www.banverket.se.
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31. Världens största flygplats i passagerarsiffror räknat är London Heathrow
Airport (63,2 miljoner passagerare 2003), följd av Frankfurt Main Airport
(48,0 miljoner) och Paris Charles de Gaulle (48,0 miljoner). Av de nordiska
länderna ligger Köpenhamn (Kastrup) på 14:e plats (17,7 miljoner) och
Helsingfors Vanda på 24:e plats (9,7 miljoner) i EU-25 (Eurostat).
32. Här finns läkemedels- och medicintekniska företag som Fresenius Kabi
och GE Health Care, Sandvik Cormorant, Erasteel och Stora Söderfors för
stål- och formprocesser, Atlas Copco Tools, Bahco Tools och Habai Cable
Manufactory för verktyg, marinteknik i Östhammar och Ventilation Centre
i Enköping.
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Kapitel 2
Att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft

Inledning
Stockholm är en av de mest framgångsrika och konkurrenskraftiga storstadsregionerna i OECD. Regionen har ett välförtjänt gott rykte i fråga om
högteknologi, banbrytande design och progressiv miljöpolitik. Regionens
höga levnadsstandard delas av de flesta av invånarna. Som vi visade i första kapitlet är Stockholm en av världens högst rankade regioner i fråga om
konkurrensförmågans underliggande drivkrafter – som innovationskapacitet
och konkurrenskraftiga kluster – liksom i fråga om den övergripande socioekonomiska bilden avseende sysselsättning, arbetsproduktivitet, folkhälsa,
utbildningsnivå och fattigdom. Näringslivet och den främjande kringmiljön
stödjer regionens konkurrenskraft med framstående universitet och högskolor
och en kvalificerad arbetskraft. Därför finns det ett betydande internationellt
intresse för regionens strukturer och den politik som förs.
Stockholm måste strömlinjeforma sin konkurrensstrategi för att kunna bibehålla
eller stärka sin nuvarande konkurrenskraft. Ledare inom den offentliga och den
privata sektorn har blandade åsikter om framtiden. De är övertygade om att
storstadsområdet kommer att förbli det ledande området i Sverige och Norden.
Samtidigt är de bekymrade över alla de hinder som finns mot att förbättra konkurrenskraften, och det finns ingen övergripande strategi eller handlingsplan
för att öka den. En sådan strategi och handlingsplan behövs för att:
• Uppdatera innovationssystemet: Regionen behöver få fram nya tillväxtkällor
ur sitt innovationssystem. Om inte Stockholms innovationssystem inriktas
på att involvera mindre företag på ett bättre sätt, och därmed främja
egenföretagande, kommer det inte att bli så effektivt som det skulle
kunna vara. De entreprenörsföretag som behövs för större banbrytande
innovationer uppstår heller inte i önskvärd takt.
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• Förbättra arbetsmarknaden: Stockholm behöver åtgärda svårigheten att
integrera invandrare på arbetsmarknaden, ta itu med de ungas sena inträde på
arbetsmarknaden och minimera sjukfrånvarons effekter på det ekonomiska
resultatet.
• Investera i infrastruktur: Även om Stockholms goda resultat avspeglar
näringslivsmiljöns stora fördelar, måste regionen också ta itu med tillväxtens
effekter på infrastrukturen. Investeringarna i transportnätet håller inte jämna
steg med tillväxten och den reglerade bostadsmarknaden hämmar den.
• Anpassa och samordna förvaltningen: Förvaltningsstrukturerna för den
ekonomiska utvecklingspolitiken återspeglar inte längre de funktionella
regionernas geografiska omfattning och ekonomiska struktur, eller den
större Stockholm-Mälarregionen (det område där det är mest sannolikt
att ytterligare interaktion kan ge större vinster), och kännetecknas av ett
lappverk av dåligt samordnade ansvarsområden.
I detta kapitel tar vi inledningsvis upp den regionala kontexten. Vi granskar
i synnerhet svårigheterna med att ta fram en sammanhängande och övergripande strategisk vision för ekonomisk utveckling på regional nivå. En del av
förklaringarna till varför detta mål är så svårt att uppnå i nuläget undersöks
närmare. Efter det diskuteras vissa specifika aspekter på konkurrenspolitik,
bland annat innovation, kluster och entreprenörskap. Integreringen av invandrare på arbetsmarknaden, som är ett av flera allvarliga arbetsmarknadsproblem,
samt infrastrukturpolitiken – bostäder och transporter – diskuteras också.
Kapitlet avslutas med förslag för en bättre integrering av politiken.

2.1. En vision om en ekonomisk utvecklingsstrategi i regionen
2.1.1. En fragmenterad bild...
De problem som Stockholm-Mälarregionen står inför är fragmenteringen
mellan de aktörer som arbetar med visioner och strategier för ekonomisk
utveckling, bristen på samordning mellan geografiska nivåer och instanser
samt dålig samstämmighet mellan ansvarsområden, resurser och beslutsbefogenheter. En strategi för ekonomisk utveckling bör utarbetas på regionnivå,
men regionen har ingen formell behörighet i fråga om ekonomisk utveckling.
Stockholm-Mälarregionen består av fem län och sextiofem kommuner. Det
är länen som ansvarar för att utarbeta strategier. Men länen har begränsade
resurser eller begränsad kapacitet att genomföra strategierna. Resurserna och
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kapaciteten finns hos kommunerna. Man har sedan 1960-talet försökt att på
lokal nivå – läns- och kommunnivå – få till stånd en bättre samordning av
politiken och strategierna på medellång sikt för att kunna ge bättre stöd åt
regionens ekonomiska utveckling. Dessa samarbetsformer har dock hittills
varit mycket begränsade, framförallt på grund av att kommunerna i Sverige
har en stor självständighet. Resultatet är ett invecklat nätverk av institutioner,
med ett flertal organisationer som ansvarar för genomförandet av ett lappverk
av program, vilket gör det svårt att utveckla och genomföra en övergripande
och samstämmig strategi för ekonomisk utveckling för hela regionen (se
figur 2.1). Det gör det nästan omöjligt att ge de tydliga signaler som krävs för
att påverka företagens beslut, och det skapar en mängd överlappningar, för
att inte säga motstridiga program som knappast kan få en varaktig effekt på
konkurrenskraften. Det är ytterst viktigt att man nu tar fram en strategisk plan
med tydliga åtgärder för att hantera tillväxtens effekter. Det är kring visionen
av Stockholm-Mälarregionen som de berörda aktörerna bör samordna sina
insatser för att få till stånd ett sådant dokument.
Figur 2.1. Förvirring råder med alla ekonomiska utvecklingsstrategier
och program

Universities and
their innovation
support organisations, incubators etc

Surounding industry
(suppliers, customers
competitors etc)

Nyföretagarcentrum

Stockholm School
of Entrepreneurship
Svenska riskkapitalföreningen

Svenskt näringsliv
Stockholms
Akademiska Forum
+ högskolekontakt

Kooperativt idécentrum
i Stockholms län

Svenska
uppfinnarföreningen

Swedepark

VINNOVA

ITPS

ALMI Stockholm
Kista Science Park
+ KIG

NUTEK

Kommers kollegium

Svensk industridesign
Företagarnas
Riksorganisation

Ung Innovation Sverige

Stockholms stads
Näringslivskontor
Other public
authorities
(PRV, SV, etc )

IVA

Teknikhöjden
ESBRI

Riksskatteverket

IRC

Venture Cup

Patent
bureaus

Connect
Stockholm

Business
developers

NOVUM
forskningspark

Invest in Sweden
Agency

Innovation Bridge

Business Arena
Stockholm

Industrifonden

Stockholms läns
landsting
Research
institutes

Exportrådet

Källa: SISTER (Swedish Institute for Studies in Education and Research).

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

Venture
capitalists

Specialists of
technology and
design

104—2. ATT STÄRKA STOCKHOLMS INTERNATIONELLA KONKURRENSKRAFT

De regionala utvecklingsprogram och tillväxtprogram som länen har utarbetat lever inte upp till kraven på strategier för ekonomisk utveckling för hela
Stockholm-Mälarregionen. Regeringen lade 2001 fram ett förslag till en ny
politik för regional utveckling, grundad på de regionala tillväxtavtalen, RTA,
(som sedan blev regionala tillväxtprogram, RTP) och regionala utvecklingsprogram (RUP) som utvecklats genom partnerskap i varje län (se kapitel 3). I
dessa planer och program fastställs ambitioner för resultatmål, som hög välfärdsnivå, hållbarhet, integration och jämställdhet – mål som delas av många
andra regioner världen över. Programmen upprättas av varje län för sig, och de
geografiska områdena återspeglar därför varken de lokala arbetsmarknaderna
eller den framväxande Stockholm-Mälarregionen ens genom samråd med
angränsande län. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS)
som tagits fram av Stockholms läns landsting och som här fungerar som en
RUP, har den fördelen att den formulerar och samordnar en gemensam vision
på regional nivå, men är svag när det gäller genomförandet (se kapitel 3). En
del kommuner har reviderat sina strategiska planer i enlighet med RUFS, men
detta sker bara på frivillig grund. RUFS innehåller också rekommendationer
för hela Stockholm-Mälarregionen. För att rekommendationerna ska kunna
godkännas och planen användas som strategiskt planeringsinstrument krävs
dock konsensus bland kommunerna.
Figur 2.2. Fördelning av allokerade medel inom ramen för länens RTP
– regionala tillväxtprogram
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De kommuner i Stockholm-Mälarregionen som inte hör till Stockholms län
kan därmed inte delta i denna konsensus, eftersom de inte deltar i utarbetandet av dokumentet. Dessutom ligger den faktiska makten hos kommunerna,
vilket gör att program som utvecklats av en instans med begränsad behörighet
oundvikligen kan komma att bli mindre fokuserade och djärva än program
som förväntas komma från ett organ som har ansvaret för utveckling och för
genomförandet. Medel tilldelas de fem enskilda länen, som sätter upp sina
egna prioriteringar i sina respektive RTP (se figur 2.2). De regionala tillväxtprogrammen kan därför inte beskrivas som övergripande strategier för ekonomisk utveckling, och det är svårt att samla ihop dem till sammanhängande
regionala planer eftersom genomförandeansvaret ligger på lägre nivåer.
På kommunal nivå har inte Stockholms stad någon övergripande strategi som
förenar fysisk planering, ekonomisk utveckling och stadens högre visioner.
Stockholms stad har en långsiktig högre vision, Vision Stockholm 2030,
men denna har ännu inte antagits på politisk nivå. Vision 2030 fokuserar
på Stockholm som en växande stad inom ett större nätverk – StockholmMälarregionen – och på att skapa en god miljö för växande sektorer som
IT och bioteknik. Staden har också tagit fram visioner för specifika delar
av staden, med en ”Vision för Kista Science City” och en ”Vision för södra
Stockholm”. På politisk nivå har Stockholms stad antagit planer för stadens
fysiska utveckling, bland andra översiktsplanen ”ÖP99”. Planerna för fysisk
utveckling är dock i mycket högre grad fokuserade på åtgärder än på strategi.
Staden deltar också i utarbetandet av länets regionala utvecklingsplan (RUFS)
och regionala tillväxtprogram (RTP), och har godkänt både planen och programmet. Stockholms stad håller som bäst på att utarbeta en övergripande
strategi. Det är viktigt att denna strategi inlemmas i en bredare regional strategi, och att den fastställer stadens ställning i en bredare regional ekonomi.
Det krävs också politiskt stöd på högsta nivå för den föreslagna strategin,
och stödet måste vara uthålligt över tid.

2.1.2. … i kombination med bristande stöd från centralstaten…
Regeringen har varit tveksam till att stödja en regional utveckling för Stockholm på grund av farhågor som gäller rättvisa mellan regionerna och politisk makt. Fram till nyligen har den regionala utvecklingen i Sverige främst
inriktats på en balanserad utveckling för att möta behoven i de eftersläpande
regionerna i mellersta och norra Sverige. Man har stimulerat tillväxten i dessa
mindre utvecklade regioner, men också använt ett utjämningssystem för att
omfördela medel från de rikaste områdena, som Stockholm-Mälarregionen,
till de fattigaste. Stockholm-Mälarregionen har dessutom haft tillgång till
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en relativt sett mindre andel av strukturfonder och statliga stöd till utvecklingsprojekt, jämfört med mindre framgångsrika och befolkade regioner i
norra Sverige. Fram till början av 1990-talet var regeringens inställning att
tillväxten i Stockholm-Mälarregionen borde hållas tillbaka på grund av inflationsrisken, som drivs på både av bristen på bostäder och infrastruktur och av
konkurrensen om mark och kvalificerad arbetskraft. De olika departementens
sektoriella politik präglades i hög grad av uppfattningen ”Stockholm mot de
övriga regionerna”. Dessa idéer liknar i mycket dem som Frankrike experimenterade med på 1950-talet, med ”Paris och den franska öknen”. Förutom
rättviseskälen fanns också en fruktan för att den lokala politiska makten skulle
bli så stark att den skulle kunna utmana den nationella, med tanke på att över
en tredjedel av Sveriges befolkning är bosatta i regionen. Dessa farhågor finns
kvar som en underliggande faktor i debatten om regional utvecklingspolitik
och regionalt självstyre. Erfarenheterna från andra OECD-länder tyder på
att en återhållsam politik för storstadsregioner (som den som fördes i Paris
på 1960-talet, eller i Tokyo 1959–2002 eller som förts i Seoul sedan 1970talet) har blandade effekter. Det finns för lite tillförlitliga uppgifter som visar
huruvida en politik som håller tillbaka huvudstadsregionens tillväxt faktiskt
gör att ekonomisk verksamhet placeras i andra regioner inom landet och på
så sätt kompenserar för förlusten i huvudstadsregionen genom högre tillväxt
på andra platser i landet. I den globala ekonomin har huvudstadsregionerna
dessutom i allt högre grad fått en roll som tillväxtmotor för hela landet. Detta
är särskilt relevant när det gäller Stockholm.
Den nya regionala utvecklingspolitiken som infördes 2001 fokuserar nu på
hela landet, men hur djupgående förändringar den innebär är fortfarande
oklart. Politiken är en ”politik för tillväxt och livskraft i hela landet”. Målet
är att främja ”väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med
en god servicenivå i alla delar av landet”. Även om den svenska rättvisetanken
fortfarande är ett starkt tema vid beskrivningen av politiken återspeglar den
starka tonvikten på tillväxt i stället för på omfördelning en förändring som
kan få stor betydelse. I så fall skulle den nya politiken vara i linje med den
politik som antagits i många OECD-länder, där man i allt högre grad prioriterar regional tillväxt framför omfördelning som medel för att åstadkomma
en balanserad nationell utveckling. Utvecklingspolitiken är fortfarande ny,
men det finns tecken som tyder på att det vid genomförandet av politiken finns
ett tryck på att begränsa ökningen av klyftorna mellan Stockholmsregionens
ekonomiska välstånd och de mindre framgångsrika regionernas.
Den svenska storstadspolitiken är också mycket begränsad såväl geografiskt
som i fråga om inriktning. Stadsutveckling i Sverige är oftast en rent komOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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munalpolitisk fråga. Sveriges nationella storstadspolitik (Storstadssatsningen)
omfattar för tillfället bara de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg
och Malmö och fokuserar på problemområden. Huvudsyftet med denna politik är att (genom lokala utvecklingsavtal) motverka social segregering och
arbeta för rättvisa och jämförbara levnadsvillkor för invånarna i städerna.
Det kan noteras att denna typ av ”åtgärdande” strategi, som inskränker sig
till insatser för att motverka stadens utbredning, försämring av bostadsområden och koncentration av sociala problem och miljöproblem nu i många
OECD-länder håller på att kompletteras med en ”proaktiv” stadspolitik som
ska stödja konkurrenskraften. Med andra ord håller stadsfrågorna på att bli
ett prioriterat område (eller väcker åtminstone ett förnyat intresse) i många
regeringars politiska agenda, till och med i federala länder där centralmaktens
befogenheter på detta område är begränsade.

2.1.3. … kräver en förändring för att främja en bredare och mer
övergripande regional strategi
Utvecklingen av en långsiktig strategi för ekonomisk utveckling kommer
att stimulera och stödja den nuvarande konkurrensförmågan. StockholmMälarregionen har en avundsvärd ställning med goda tillgångar, i synnerhet
den starka och livsdugliga samlingen av konkurrenskraftiga kluster, som bör
kunna bidra till att man håller sig kvar i gruppen av blomstrande regioner i
världen. Det finns ingenting som tyder på att någon allvarlig kris är i ankommande, men Stockholmsregionen skulle kunna spela en mer ledande roll som
exempel på en dynamisk kunskapsbaserad region. För att uppnå det målet
behöver Stockholm en långsiktig strategi med tydliga åtgärder för ekonomisk utveckling på regional nivå. De tidigare ansträngningarna har varit för
allmänna och man har inte lyckats åstadkomma en strategisk positionering
av regionens värde som en marknadsplats. Dessa satsningar har heller inte
gett tillräckligt tydliga riktlinjer för hur den ekonomiska basen ska upprättas
för att nå de önskade resultaten. Utarbetandet av en sådan strategi kräver
förändrade styrelseformer och samarbete med den privata sektorn. Detta är
naturligtvis ett beslut som Stockholm-Mälarregionen inte kan fatta på egen
hand, utan som hela Sverige måste fatta som ett land.
Den allmänna uppfattningen i Stockholm-Mälarregionen är också att man
måste agera som en enda storstadsregion om man ska kunna konkurrera med
andra storstadsregioner i Europa och världen på ett effektivt sätt.33 De första
långsiktiga utvecklingsplanerna för Stockholm på 1950- och 60-talen fokuserade på en mycket större skala än Stockholms län. Det finns alltså tidigare
exempel på storstadssamarbete som är värda att ta upp igen (Stockholms
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läns landsting, 2002). De strategiska planer som utarbetats på länsnivå har en
gemensam strävan att öka rörligheten på arbetsmarknaden och att utveckla
transportnäten och annan infrastruktur. Enligt dessa planer är StockholmMälarregionen den rätta nivån att hantera infrastrukturfrågorna på. Skapandet
av Stockholm-Mälarregionen är sig självt ett strategiskt projekt.
Regionen behöver utarbeta en strategi som fastställer vilka specifika värden
Stockholmregionen kan erbjuda företag som en plats för affärsverksamhet. På
grundval av denna positionering skulle strategin fastställa en handlingsplan
som inriktar sig på de områden som är viktigast för att tillhandahålla det man
lovat, och att fördela resurserna därefter. Det behövs strategiska investeringar i
stället för kortsiktiga projekt. En fokusering på och finansiering av kortsiktiga
initiativ, som exempelvis åtgärderna för att hantera IT- och telekomkrisen i
början av 2000-talet, är visserligen svårt att motstå, men tar resurser från de
långsiktiga investeringarna. Kortsiktiga initiativ bör därför undvikas om de
inte tydligt är i linje med den långsiktiga strategin. En hörnpelare i åtgärdsplanen måste vara att samla de enskilda klusterinsatserna till en överbryggande strategi. En annan pelare skulle vara ytterligare fokus på innovation.
En tredje pelare kunde vara en mer aktiv mobilisering av grannskapet. Detta
gäller både det närmaste grannskapet inom Stockholm-Mälarregionen och
det vidare grannskapet i Östersjöregionen. Viktigt är att strategin också skulle
prioritera aktiviteter och att man kan förvänta sig att en del verksamheter som
nu pågår inte längre skulle prioriteras.
Det krävs också ett politiskt ledarskap för att stärka dialogen med den privata
sektorn. Anställda tjänstemän kan ha mycket goda tekniska kunskaper, men
det krävs ledarskap hos politiskt valda nyckelpersoner som kan signalera ett
engagemang som företagsledarna kan lita på när de fattar sina beslut. Stora
företag i Stockholm har vänt sig direkt till landets politiker eftersom de ser
detta som ett effektivare sätt att förmedla sina angelägenheter. Avsaknaden
av en organiserad dialog mellan den privata och den offentliga sektorn har
ett högt pris: när en utvecklingspolitik ska utformas saknas information om
de hinder alla företag, inte bara de stora, stöter på. De enskilda initiativen
blir dessutom urvattnade om den privata sektorn inte deltar fullt ut och inte
litar på det bredare underliggande ekonomisk-politiska målet.
Kommunerna och andra stödjande organisationer skulle bli mer effektiva om
de samordnade sina insatser med alla förvaltningsnivåer. Kommunerna borde
se till att minimera riskerna för förvirring eller dålig samordning mellan kommun, län och region i fråga om den ekonomiska utvecklingen. Man tycks ha
tagit hänsyn till detta vid den omstrukturering av Business Arena Stockholm
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som nyligen gjordes. Business Arena Stockholm var ett bolag som ägdes av
Stockholms stad och ett antal grannkommuner. Ett beslut fattades 2005 om
att integrera Business Arena Stockholm med Stockholms stads näringslivskontor under namnet Stockholm Business Region (SBR). En samverkan sker
också med kommunerna i Mälarregionen inom ramen för Stockholm Business
Alliance SBR bistår staden inom en rad ekonomiska utvecklingsområden,
t.ex. med att främja företagsutveckling, attrahera investeringar och underlätta
samarbete mellan företag, forskningsinstitutioner, den offentliga sektorn
och andra lokala aktörer. Skälet till detta var för det första att bättre samla
arbetet med utländska investeringar och ekonomisk utvecklingsverksamhet.
För det andra handlade det om att skapa en arena där stadens politiska ledare
kunde få bättre kontakt med företagsledare. För att kunna fungera effektivt
måste näringslivskontoret arbeta på regional basis (och gör det också inom
specifika områden), trots att ägarskapet, finansieringen och det formella geografiska ansvarsområdet är snävare än så. Inom specifika områden samarbetar
näringslivskontoret också med andra organisationer i den större StockholmMälarregionen, vilket bland annat skapandet av Stockholms BioRegion är
ett exempel på.34 Man har föreslagit att regionalt samarbete och samordning
ska ske genom partnerskap. Inom det senaste marknadsföringsinitiativet
– ”Stockholm – the Capital of Scandinavia” – har man kartlagt nyckelområden inom vilka regionen anses vara (eller anser sig vara) unik och attraktiv.
Detta kan skapa en grund för en mer genomarbetad strategisk positionering
av Stockholmsregionen som en plats för affärsverksamhet. Det är säkert ett
förslag som förtjänar stöd, men det skulle vara ännu mer effektivt om det var
en del av en regional strategi.

2.2. Specifik politik för att förbättra och främja regional
konkurrenskraft
Stockholmsregionens konkurrenskraft beror på både nationella och regionala
näringslivsfaktorer. Nationellt sett har Sveriges makroekonomiska miljö och
de strukturella reformer som genomförts under de senaste femton åren lett
till att landet har fått en generellt sett gynnsam näringslivsmiljö (se kapitel 1). Ytterligare strukturreformer behövs dock för att få arbetsmarknaden
att fungera bättre, däribland åtgärder för att uppmuntra unga människor att
börja arbeta tidigare, för att hantera incitamenten för förtidspension och för
att öka arbetskraftens rörlighet som svar på de förändringar som kommer sig
av konkurrensen på produktmarknaden. Åtgärder behöver också vidtas mot de
höga skatterna på inkomst av arbete och systemen avseende sjukförsäkring och

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

110—2. ATT STÄRKA STOCKHOLMS INTERNATIONELLA KONKURRENSKRAFT

förtidspension som har bidragit till en minskning av antalet arbetade timmar
(OECD 2005b). Trots Sveriges relativt rimliga bolagsbeskattning kommer
det slutligen att bli viktigt att reformera ett skattesystem som avskräcker från
företagsutveckling, vilket bland annat gäller den gynnsammare taxeringen av
skulder som är till nackdel för små och nystartade företag för vilka finansiering
med eget kapital oftast är det lämpligaste.
En sund makroekonomisk miljö, effektiva produkt- och faktormarknader och
en effektiv reglerings- och beskattningsmiljö är mycket viktiga beståndsdelar
i säkerställandet av produktivitet och tillväxt, men näringslivets konkurrensförmåga blir allt mer avhängig av faktorer som har att göra med den regionala
näringslivsmiljön (OECD 2005a). Nationell sektorpolitik som utbildningsoch arbetsmarknadspolitik och i viss mån politik som gäller infrastruktur,
innovation och FoU-verksamhet, tar i allmänhet inte hänsyn till var företagen
är lokaliserade vid fastställandet av rätten till stöd. En territoriell målbild återfinns mest i nationella program som specifikt gäller regional utveckling och
naturligtvis i politiska riktlinjer och program som utarbetats på lokal/regional
nivå och som har en geografisk dimension. I Sverige finns det på läns- och
kommunnivå ett starkt fokus på fysisk infrastruktur (t.ex. transporter och
bostäder), kultur och integrering av invandrare i nätverk. Det finns också ett
flertal relativt begränsade initiativ för företagsstöd, som främst är inriktade
på små till medelstora företag. Dessa är exempelvis företagsinformationstjänster, företagsrådgivning som exempelvis mentorskap, företagskuvöser,
starta-eget-bidrag och riskkapitalstöd samt exporthjälp. I nästa avsnitt ska vi
ta upp ett urval av de nationella och regionala/lokala politiska åtgärder som
påverkar den lokala näringslivsmiljön i Stockholm-Mälarregionen: i) regional innovation och kunskapsspridning ii) invandrarintegration på de lokala
arbetsmarknaderna och iii) bostäder och transportinfrastruktur.

2.2.1. Att generera innovation och kunskap
En sofistikerad innovationspolitik med början till regionalt fokus…
Ett sofistikerat innovationssystem har placerat Sverige (och Stockholmsregionen) i toppen av de flesta internationella rankningarna som har med innovation
att göra, även om den uttryckliga innovationspolitiken fortfarande är ny.
Sverige har i många år haft en aktiv forskningspolitik och näringspolitik. Det
är först på senare tid som dessa tidigare separata politikområden har förenats
till en övergripande ”innovationspolitik”. Behovet av en innovationspolitik erkändes för första gången uttryckligen 2002 (regeringens proposition
2001/02:2, FoU och samverkan i innovationssystemet). Strategin ”Innovativa
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Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse” som kom 2004 tyder på att
regeringen antar ett brett angreppssätt med sin innovationspolitik – ett som
förenar FoU-verksamhet, regional utveckling, företagande och Triple Helixmodellen, som länkar samman den offentliga sektorn, den privata sektorn
och forskningssektorn (ruta 2.1).
Ruta 2.1. Den svenska innovationsstrategin

I den svenska strategin identifieras fyra prioriterade områden för åtgärder
och initiativ: (i) Kunskapsbas för innovationer; (ii) Innovativt näringsliv;
(iii) Innovativa offentliga investeringar och (iv) Innovativa människor.
Att fortsätta de omfattande investeringarna i utbildningssystemet på alla
nivåer är en prioritering. Regeringens mål är att 50 % av en given årskull
ska börja studera på universitet eller högskola senare i livet. Livslångt
lärande främjas också och regeringen kommer att fortsätta investera i att
utveckla forskning av världsklass vid universitet och forskningsinstitut.
Initiativ för internationell marknadsföring av högteknologiska områden
och nya branscher och kluster där Sverige har specialkompetens kommer
att fortsätta, i syfte att attrahera utländska investeringar. Bolagsskatten
håller på att ses över för att säkerställa att den förblir internationellt
konkurrenskraftig.
I strategin efterlyses nya samarbetsformer mellan små och stora företag,
liksom mellan små företag för att öka kompetensen och utvecklingskapaciteten. Det talas också om behovet av stödstrukturer för mindre företag för
hjälp med produktutveckling, produktförnyelse och utnyttjande av design.
Det planeras en översyn av de olika möjligheterna att stimulera små och
medelstora företags investeringar i forskning och utveckling. För att öka
kommersialiseringen av forskningsresultat och idéer efterlyser strategin
strukturer för att ta hand om affärsidéer, avknoppningar och uppfinningar
från såväl små och medelstora företag som individuella uppfinnare. I strategin framhålls också vikten av ta tillvara och göra det bästa av människors
kompetens och initiativ. Särskilda mål är bland annat att ge entreprenörskap
en plats i utbildningen, använda enkla regelverk som underlättar företagande, skapa möjligheter för studerande att stanna kvar och arbeta i Sverige
samt stimulera rörligheten mellan olika typer av arbeten.
Sedan början av 2005 har en ny serie dialoger, kallade ”Branschsamtal”,
inletts av intressenter från det svenska näringslivet. Sex sektorer har identifierats som nyckelområden i dessa diskussioner. Det är fordonsindustrin,
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biotekniksektorn, IT-sektorn, metallurgisektorn, läkemedelsindustrin och
trä- och pappersindustrin. Processen leds politiskt av näringsministern
och infrastrukturministern som står för ordförandeskapet vid de inledande
mötena inom varje sektor.
Källa: OECD-sekretariatet

Den svenska innovationspolitikens regionala dimension skulle kunna utvecklas ytterligare. Den nationelle fokuseringen på ett angreppssätt med
regionala system är bra, men denna strategi skulle kunna utvidgas ytterligare.
Ur företagens och klustrens perspektiv skulle det vara värdefullt med en rationalisering av de olika initiativen, eller starkare incitament för myndigheterna
att åstadkomma en bättre samordning av initiativen. Beslutsfattare inom
vetenskap och teknologi tar i allt högre grad hänsyn till vikten av regionspecifika faktorer – i synnerhet närmiljöns roll – i innovationsprocessen. Detta
regionala angreppssätt understryker agglomerationsfördelarnas betydelse för
skapande och spridning av kunskap och visar att den regionala nivån är den
lämpligaste för att ge kunskapen en lämplig ”spridningsmiljö” (OECD 2005a).
I Sverige verkar de regionala tillväxtprogrammen (RTP) och de regionala
utvecklingsprogrammen (RUP) vara de främsta verktygen för att stimulera
det regionala innovationssystemet. Det är dock fortfarande oklart hur viktiga
dessa är för den nationella politiken. Den svenska situationen står i kontrast
till den i Finland, där man införde en uttrycklig regional innovationspolitik
i mitten av 1990-talet (se ruta 2.2).
Ruta 2.2. Innovationsinriktade program som
politisk lösning i Finland
Det mest framgångsrika exemplet på programbaserad utveckling i Finland är programmet för kompetenscentra. Programmet inleddes 1994 i
åtta stadsregioner. Det blev en stor framgång och regeringen utökade
det efterhand. Nu finns det sammanlagt 22 kompetenscentra, varav ett i
Helsingsforsregionen.
Kompetenscentren arbetar genom att utnyttja den lokala expertisen och
tillväxtpotentialen. Programmets syfte är att samla lokala, regionala och
nationella resurser för att utnyttja spetskompetensen. Det inriktas på att utnyttja expertisen inom utvalda, internationellt konkurrenskraftiga områden
och på utvecklingen av företagsverksamhet. Kompetenscentrens särskilda
mål är att ta tillvara regionala styrkor och specialistkunskaper.
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Tack vare programmet har en relativt blygsam investering från regeringens
sida lett till mobilisering av en mängd resurser från företag, forskningsinstitutioner och andra intressenter. Vetenskapsparker och teknologicentra
driver programmen på lokal nivå. Kompetenscentren inrättar partnerskap som skapar mervärde för alla inblandade, bestående av företag,
forsknings- och utbildningsinstitutioner och aktörer inom den offentliga
sektorn. Utvecklingskonceptet följer Triple Helix-modellen.
Programmet för kompetenscentra främjar lokala partnerskap, men spelar också en viktig roll som strategiskt styrinstrument på nationell nivå.
Genom programmet blir specifika lokala kompetensområden erkända
och framlyfta. På så vis klargörs den nationella arbetsfördelning och den
regionala specialiseringen mellan de olika regionerna och deras olika
kompetensområden.
Innovationsstrategier för de större stadsregionerna.
I Finland ingår utformningen av innovationsstrategier för de större
städerna i visionen om en framtida politik för att lyfta fram städerna i
den kunskapsbaserade ekonomin. Helsingforsregionen och åtta andra
större stadsregioner i Finland skapar nu sina egna innovationsstrategier.
Strategierna kan hjälpa stadsregionerna att styra och fördela sina egna
utvecklingsresurser, men också att dra upp riktlinjer för den nationella
politiken. Se www.culminatum.fi för information om Helsingforsregionens
innovationsstrategi.
Den finska möjlighetsskapande stadspolitiken är ett sätt att säkra städernas
framgång i det globala kunskapssamhället. Politiken syftar till att inrätta
ett ömsesidigt samarbete mellan FoU-institutioner, näringslivet och den
offentliga sektorn. Att se städernas styrkor och möjligheter i det globala
sammanhanget är själva grunden för utvecklingsarbetet. På så sätt blir
det möjligt att diversifiera utvecklingspolitiken i enlighet med de lokala
behoven.
Källa: OECD-sekretariatet

De huvudsakliga verktygen för detta uttryckliga fokus på regioner är programmen Vinnväxt och Visanu. Nutek lanserade ett tredje program i slutet
av 2005, Nuteks regionala klusterprogram, som kommer att vara inriktat på
internationell konkurrenskraft och klusterinitiativ för internationell marknadsutveckling. Programmet Vinnväxt, som inleddes 2002, syftar till att främja
hållbar tillväxt baserad på internationell konkurrensförmåga i funktionella
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regioner genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling av effektiva innovationssystem till en internationellt konkurrenskraftig nivå
(Dahmen Institute, 2004). Omkring 10 funktionella regioner, definierade som
arbetsmarknadsregioner, kommer att väljas ut i en process där man konkurrerar
om stöd på upp till 1,1 miljoner euro per år. De utvalda regionerna kommer att få
del av en rad aktiviteter (seminarier, utbildning/fortbildning, erfarenhetsutbyte,
forskning/ökad kompetens) som stöd för att planera sina projekt. Programmets
sammanlagda budget är 65 miljoner euro från VINNOVA med uppskattningsvis minst lika mycket regional samfinansiering. Programmet omfattar många
goda exempel eftersom det är långsiktigt. Det involverar betydande statliga
investeringar som i minst lika hög grad matchas av investeringar från andra
deltagare. Dess tillämpning är inte allomfattande och framgången avgörs i
en konkurrensprocess. Programmets utformning saknar dock flexibilitet för
storstadsregioner. Det har varit två utlysningar av Vinnväxt-finansiering. I
den första utlysningen godkändes tre projekt, och i den andra ytterligare sex.
Sommaren 2005 utlystes en tredje omgång. Den tredje utlysningen är inriktad
på projekt som gäller utveckling av kluster i tidiga skeden.
Som det nu är utformat kan inte Vinnväxt-programmet på ett enkelt sätt anpassas till de svårigheter som finns i en stor och diversifierad storstadsekonomi
med samordningsproblem. Exempelvis visade det sig att det lokala bioteknikklustret var för komplicerat för Vinnväxt-programmets utformning. Som
nämnts ovan i kapitel 1 finns det ett antal aktiva bioteknikkluster i regionen.
Det finns ett klusterinitiativ i norra Uppsala län som fått stöd från Nutek och
EU, där man försöker öka kunskapen och koppla den lokala tillverkningsindustrin tätare till bioteknikindustrin. Ett annat kluster är Uppsala Bioregion som
har en stark biovetenskaplig forskningsbas och ett antal nystartade bioteknikoch medicinteknikföretag. I Stockholms stad finns Stockholm Bioscience som
också har en stark forskningskärna. Slutligen har vi Biotechvalley i södra
delen av regionen som är ett process- och produktionsinriktat bioteknikkluster.
Bioregion Stockholm har bildats för att samla de olika kompetensöarna och
regionens klusterinitiativ. Syftet är att ha en fullt fungerande bioteknikregion
som omfattar över hälften av regionens bioteknikverksamheter, såväl små
och stora företag som forskning, produktion och kapital. Klustret sträcker sig
från Uppsala över Solna, Stockholm, Huddinge och Södertälje till Strängnäs,
men stödet från Vinnväxt gick bara till Uppsala Bioregion. Programmet har
därmed genom sin utformning fått en fragmenterande effekt på de olika
bioteknikinitiativen i Stockholm-Mälarregionen, snarare än att främja sammankoppling och samverkan. Här förlorade man ett tillfälle att uppmuntra
utvecklingen av en strategisk position för regionens biotekniksektor, vilket
ju faktiskt skulle vara ett av programmets mål.
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Det mer begränsade programmet Visanu har särskilt utformats för att stödja
mer komplexa insatser som är typiska för större regioner som Stockholm,
men inte för att tillhandahålla en plattform för att samla klusterinsatserna
i en sammanhängande regional konkurrensstrategi. Det treåriga programmet, som inleddes 2003, är ett samarbete mellan tre nationella myndigheter
(Nutek, VINNOVA och ISA) med ett systemperspektiv och starkt fokus på
lärande. Programmet har en sammanlagd budget på omkring 7 miljoner euro.
Det fokuserar särskilt på processtöd (finansiering av nätverksaktiviteter och
processledare) till regionala kluster och innovationssystem (3 miljoner euro
med krav på 50 % medfinansiering), kunskapsutveckling för kluster och
innovationssystem på regional och nationell nivå (omkring 1,5 miljoner euro),
och internationell marknadsföring (för att stimulera investeringar utifrån) (omkring 1 miljon euro). Två stora initiativ i Stockholms län har medfinansierats
av programmet – Kista Science City (210 000 euro) och Stockholm BioRegion
(200 000 euro). Det finns starka kopplingar mellan Vinnväxt och Visanu i
fråga om personal, erfarenhetsutbyte och finansiering av initiativ: omkring
hälften av Visanu-initiativen har tidigare ansökt om stöd från Vinnväxt. Med
Visanu gjordes ett försök att kompensera för svagheterna i Vinnväxt, men ett
annat angreppssätt hade kunnat vara att ändra utformningen av Vinnväxt för
att kunna hantera mer komplexa regioner.
En av de största utmaningarna för Stockholmsregionen kommer att bli att
förbättra samarbetet mellan nationella och lokala/regionala initiativ. Förutom
den statliga politiken för regional innovation finns det också på regional och
kommunal nivå ett stort antal innovationssystem och klusterinitiativ. Graden
av samordning mellan dessa initiativ varierar mycket mellan regionerna.
Avsaknaden av en regional ekonomisk utvecklingsstrategi för StockholmMälarregionen innebär att kopplingarna mellan statliga och regionala initiativ
är svagare där än i andra regioner i Sverige. Små regioner har ofta en snävare
ekonomi, där ett kluster tydligt prioriteras. Det är också ofta ganska lätt för
aktörerna i mindre regioner att samordna sina verksamheter och prioriteringar
eftersom detta enda kluster dominerar regionen. I Stockholm, liksom i andra
storstadsområden, finns ett antal innovationstäta kluster med internationell
konkurrensförmåga. Denna mångfald av kluster gör det svårt att enas om
prioriteringar. Samordningen blir också svårare, eftersom aktörerna är så
många. Det finns till exempel ofta flera universitet/högskolor med viss expertis i alla regionens kluster. I storstadsområdena är det varken möjligt eller
önskvärt att peka ut en enda regional specialisering. Men det är ändå viktigt
att Stockholm gör prioriteringar om regionen ska kunna konkurrera på den
globaliserade marknaden.
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… som främst inriktas på stora multinationella FoU-företag
Medan Sveriges (och Stockholms) starka konkurrenskraft till stor del kommer sig av dess innovationskapacitet, finns det ändå en del frågor om hur
effektivt systemet är i fråga om att skapa ekonomisk tillväxt. I den positiva
vågskålen ligger det faktum att den svenska företagsutvecklingspolitiken
har förändrats under de senaste årtiondena, och ett fokusskifte har ägt rum
från ekonomiskt stöd till enskilda företag, via investeringar i infrastruktur
till stöd till företagssamverkan. Men den ”svenska paradoxen”, med mycket
höga FoU-utgifter kombinerat med vad som upplevs som en relativt låg långsiktig ekonomisk tillväxt, är fortfarande ett problem och kräver ytterligare
undersökningar. Sverige har investerat mycket i forskning och teknologi
under många år. FoU-intensiteten, som uppgick till 4,3 % av BNP 2001 var
den högsta bland OECD-länderna och den näst högsta i världen. Men under
perioden 1970–1990 var Sveriges tillväxt svagare än de övriga EU- och
OECD-ländernas. Sedan början av 1990-talet har tillväxten varit starkare än i
de flesta andra EU-länder, men är fortfarande svagare än i de flesta dynamiska
ekonomierna i världen (OECD 2005d).
De små och medelstora företagens svagheter inom Sveriges innovationssystem medför risker, mot bakgrund av hur de multinationella företagen
globaliseras och tränger undan andra innovationsskällor. Förändringar av
innovationsprocessen och företagsstrukturerna har gjort att de stora företagen
i allt högre grad har blivit beroende av de små som leverantörer av specialiserade eller helt enkelt mer effektiva tjänster och produkter. Det svenska
systemet tycks ha varit relativt effektivt när det gäller att stödja innovationen
i stora FoU-intensiva företag, men ”relativt ineffektivt i fråga om att ge stöd
till innovation genom nystartade företag, små och medelstora företag och
inom den offentliga sektorn” (Europeiska kommissionen, 2002). Multinationella företag med starka kopplingar till Sverige, som är mer integrerade i
landets innovationssystem än några andra typer av företag, har mycket större
chanser att få statliga finansieringsstöd till FoU-verksamhet än de andra företagsgrupperna. Det positiva är att dessa multinationella företag är mycket
benägna till radikala innovationer (Ebersberger och Loof, 2005). Ericsson,
AstraZeneca (läkemedel) och ABB (automationsteknik) har en mycket hög
patentintensitet. De stora multinationella företagen står för omkring 70 %
av alla svenska patent i USA och för det stora flertalet FoU-investeringar,
medan de små och medelstora företagen står för en mycket liten del av de
svenska patenten totalt sett.35 Stora multinationella företag fortsätter att driva
viktiga FoU-verksamheter i Sverige. På senare år har deras generering av
mervärde i Sverige dock gradvis minskat. De starka historiska banden till den
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svenska hemmabasen håller kanske också på att försvagas, efterhand som de
multinationella företagens produktion och FoU-verksamhet i allt högre grad
globaliseras (OECD 2005d). För dessa företag är Sverige bara ett av många
produktionscentrum och potentiella källor till innovation. För Sverige innebär
detta på sikt både ett hot och en möjlighet.
Stockholmsregionen leder övergången till en kunskapsbaserad ekonomi,
och kommer att i allt högre grad behöva ett nationellt politiskt ramverk som
ser bortom de stora industriföretagen och stödjer de små och medelstora
företagen. Det finns mycket som tyder på att Sveriges ekonomi är inne i
en tydlig övergång mot en kunskapsdriven modell, medan den ekonomiska
politiken fortsätter att vara bunden till den traditionella industriella modellen som tidigare har kännetecknat landet. I den gamla modellen var det den
kapitalintensiva produktionen av varor med högt värde i stora multinationella
företag som var kännemärket för Sveriges ekonomiska framgång. Konkurrenskraftiga bolagsskatter, en stark infrastruktur, en välutbildad arbetskraft
och goda relationer mellan arbetsmarknadens parter var ytterst viktiga i den
fasen. I den nya modellen är det sannolikt att de små och medelstora företagen i allt högre grad kommer att stå för de banbrytande innovationerna. Nya
teknikbaserade företag är viktiga drivkrafter för radikal förnyelse, variation
och dynamik i innovationssystemen. Flexibla regler för små och medelstora
företag blir av central betydelse, medan infrastruktur och kompetens fortsätter
att vara viktiga. Nätverk som är öppna för stora och små företag, och som är
både regionala och internationella kommer också att vara viktiga. Förmågan
att locka till sig och hålla kvar högkompetenta individer globalt kommer att
vara en nyckelfaktor.
Entreprenörskap och nystart av företag måste underlättas för den tekniska
innovationens och kommersialiseringens skull. De högteknologiska klustren
i Stockholmsregionen har en tätposition som kan hämmas av de låga nivåerna av entreprenörskap. Som vi såg i kapitel 1 rankas Sverige i allmänhet
lågt i fråga om entreprenörskap. Några av orsakerna bakom denna brist kan
vara avsaknaden av en livaktig konkurrens på produktionsmarknaden, brist
på lämpligt kapital, de skatteregler som styr familjeföretag samt sysselsättningsrelaterade faktorer som lagen om anställningsskydd och höglönefaktorn
i arbetslöshetsförsäkringen (OECD 2004a). Det är viktigt att reducera hindren
och erbjuda incitament för att stimulera tillväxten hos små företag.
Det har gjorts satsningar för att främja innovativt företagande, men inte i
lika stor utsträckning som i många andra OECD-länder. 2002 utlystes ett
nationellt program för att förbättra attityden till entreprenörer och för att stiOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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mulera en större entreprenörsanda i samhället. Det treåriga programmet drivs
av Nutek och fokuserar på tre huvudområden: samarbete med de regionala
partnerskapen, utbyte mellan skolor och företag (arbetslivet) samt utveckling
och komplettering av befintliga program (OECD 2005i). Det finns också ett
antal initiativ på kommun- och regionnivå, men de är mindre utvecklade än
i motsvarande regioner i andra länder. Greater London Enterprise är ett bra
exempel på en aktiv och sammanhängande politik som förs på storstadsnivå
och som försöker främja nystart av företag inom strategiska branscher (se
ruta 2.3).
Ruta 2.3. En aktiv lokal entreprenörsfrämjande politik:
fallet Greater London Enterprise
London har ett bekymmersamt utvecklingsklimat för små och medelstora
företag på grund av de globala företagens stora efterfrågan på personal
och mark. På grund av de höga markpriserna (som delvis är ett problem
som har att göra med stadsplaneringen) har de små och medelstora företagen svårt att hitta och finansiera kontorsutrymme. De lider också brist
på kapital för mindre investeringar och lån. Det är mot denna bakgrund
som Greater London Enterprise Ltd. (GLE) såg dagens ljus. Det Londonbaserade företaget sysslar med ekonomisk utveckling och är en statligt ägd
fristående enhet som är kommersiellt verksam. Målet för verksamheten
är att angripa allmänna svagheter i affärsklimatet, särskilt tillgången
på kapital och kontorslokaler till alla små och medelstora företag. De
tjänster som tillhandahålls är inte enbart inriktade på små företag som
har svårigheter; enheten arbetar med växande företag inom alla sektorer.
De finansiella resurserna och den kommersiella kompetensen används
för att underlätta tillväxten för små och medelstora företag och främja
företagsamhet i allmänhet som ett redskap för ekonomisk utveckling.
Trots att företaget ägs av de 33 kommunerna i Storlondon får det inget
statligt stöd och skapar sin egen vinst (baserat på startkapitalet från de
statliga aktieägarna). De 33 aktieägarna kontrollerar varken företagets
verksamhet och policy (inte heller när det gäller lån och investeringar)
eller hur företaget utvecklas. Företagets utmaning består i att leverera
positiva affärsresultat och bygga upp aktieägarvärdet, samtidigt som man
fokuserar på de affärsmässiga möjligheterna att tillhandahålla tjänster till
tillväxtorienterade mindre företag i Storlondon som inte i tillräckligt stor
utsträckning erbjuds av den befintliga marknaden.
Resultatet av detta blir att GLE ofta hittar en ”affärsmässig lösning” på de
problem som mindre tillväxtföretag står inför snarare än förlita sig på en
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”understödslösning” där offentliga medel används för att försöka ”köpa
ut” svagheterna på marknaden för sådana företag. Denna kombination
av affärsmässig frihet och ett tydligt fokus på prioriterade kunder (de
mindre företagen) ger GLE friheten och disciplinen att på ett enastående
sätt bistå de små och medelstora företagen i London.
Kärnverksamheterna består av fastighetsförvaltning och tillhandahållande av tillväxtkapital för att hjälpa små och medelstora företag att växa
och bli kvar i London. GLE är en specialiserad verksamhet som endast
arbetar på nischade omogna marknader, där små och medelstora företag
är i behov av särskilda tjänster. Även om GLE är ett vinstdrivet företag
har det inte vinstmaximering som mål. Detta gör det möjligt för GLE att
verka på nischade marknader som ofta betraktas som föga attraktiva för
kommersiellt inriktade aktörer som kräver bättre resultat på kort sikt. Det
kan exempelvis ta lång tid att förhandla om försäljning av underutnyttjade
offentliga fastigheter, vilket är ett problem för helt vinstdrivna företag.
Den kommersiella ansatsen har också som syfte att attrahera kommersiellt kapital (t.ex. banklån och investeringar i pensionsfonder) genom
de regionala investeringsinstrumenten, som innefattar riskkapitalfonder,
fastighetsinvesteringsfonder och regionala lånefonder. Den kommersiella ansatsen tillgodoser småföretagens behov av kommersiellt hållbara
lösningar på tillväxtproblemen och innebär större fördelar för de små
och medelstora företagen än mer politikdrivna offentligt finansierade
initiativ. Värdet på GLE:s tillgångar har ökat dramatiskt sedan starten
och uppgick till över 30 miljoner brittiska pund 2005, att jämföra med
8 miljoner 1993, helt utan statligt stöd.
Företaget har anlagt ett regionalt angreppssätt redan från början. De
fastigheter det ”fick ärva” från Greater London Council var spridda över
hela London. Den historiska bakgrunden har råkat göra det möjligt för
GLE att bli ett regionalt företag och innebär att företaget måste satsa på
portföljförvaltning snarare än på att förvalta enskilda anläggningar eller
äga mark lokalt. GLE måste få hela portföljen att fungera, genom att sprida
riskerna och vinsterna i hela portföljen för att bygga upp balansräkningens
värde. Redan 2002 ägde GLE 20 anläggningar/centra med omkring 1000
små och medelstora företag som hyresgäster inom många olika branscher
och på många olika platser. Företaget kommer sannolikt att expandera
stort i framtiden. Genom att förvalta en stor portfölj i stället för enskilda
anläggningar kan GLE också erbjuda sina hyresgäster ett mycket större
utbud av finansiella tjänster och andra företagstjänster. Eftersom GLE
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ägs av alla kommunerna i Storlondon har det kunnat utveckla den kritiska
massa som krävs för att uppnå kommersiell bärkraft från en regional
plattform. Med andra ord kan GLE bygga upp och förvalta en stor portfölj
som är svår att matcha för en kommersiell aktör, och därmed utnyttja
olika skalfördelar (t.ex. lägre omkostnader per enhet). GLE är inte bara en
utvecklingsenhet för sysselsättning och storstadsregenerering, utan utgör
också en viktig aspekt av Londons politik för konkurrenskraft.
Källa: OECD (2005i) och GLE:s webbplats http://www.gle.co.uk.

Det behövs program för att främja kommersialiseringen av nya idéer och för att
komplettera det stöd som redan finns för den förkommersiella fasen. Universiteten
har i huvudsak gett stöd åt innovation i den förkommersiella fasen, dvs. innan
företaget har inlett produktionen och etablerat sig på marknaden. Studenter och
forskare som har utvecklat en tydlig affärsidé kan få hyresfria lokaler under en
begränsad tid i ett Nyföretagarhus i närheten av respektive campus. För nya
företag på ett mer avancerat stadium finns tre ”företagskuvöser” i Stockholmsregionen (Teknikhöjden AB, Kista Innovation and Growth och Novum Research
Park). Företagen i dessa kuvöser har tillgång till en rad andra tjänster som
coaching, nätverkssamarbete, företagsrådgivning och utbildning.

Innovationsförmågan inom tjänstesektorn har halkat långt efter de andra
sektorerna. Tjänstesektorn har inte alls haft det mervärde eller de produktionsvinster som vi sett i delar av telekom- och tillverkningsbranscherna. En
viktig orsak till detta dåliga resultat är den låga innovationsnivån i sektorn
för företagstjänster (OECD 2005d). Det finns inte tillräckligt med statistik
för just Stockholmsregionen, men tjänstesektorn är mycket stor i regionen.
Den svenska innovationspolitiken har en tendens att favorisera processer som
gäller teknik- och prototyputveckling och detta är ett problem som beslutsfattarna bör titta närmare på.
Den offentliga sektorn skulle kunna spela en mycket större roll för innovation, både som källa till innovation och genom sitt inflytande på den privata
sektorn. Denna möjlighet har i stor utsträckning förbisetts, både nationellt
och i Stockholmsregionen. Den offentliga sektorns storlek och betydelse i sig
i Stockholms ekonomi gör den till en viktig potentiell källa till innovation,
särskilt i dess egenskap av avancerad konsument. Efterfrågan som driver företagen till nytänkande i riktningar som de senare kommer att kunna utnyttja
på andra marknader är ett kraftfullt verktyg.36 Med tanke på att Sverige har
en så stor offentlig sektor har landet en tydlig möjlighet att fundera över den
strategiska möjligheten att vara ledande användare av de nya produkterna
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och tjänsterna. Det finns dock inte mycket som tyder på att detta håller på
att hända.37

Att bygga upp regionala tillgångar: klusterpolitik…
Sverige har länge aktivt främjat klusterutveckling på kommunal nivå, men
de statliga initiativen är relativt nya. Inom Stockholm-Mälarregionen finns
ett stort antal klusterinitiativ och klusterspecifika vetenskapsparker, särskilt
inom de områden som drivs av forskningen. Bland de välkända och dokumenterade38 exemplen kan nämnas Stockholm Bioregion, Biotechvalley.Nu,
TIME.STOCKHOLM,39 IDEA Plant, Kista Science Park och Robotdalen.
Kommunerna ger stöd åt industriparker som Kista Science City och klusterinitiativ som Biotech Valley i Strängnäs. Att man på nationell nivå börjar
inrikta sig på kluster är en relativt ny företeelse. De statliga klusterprogrammen är ganska små i jämförelse med de kommunala initiativen. År 2001 bad
regeringen länen att fundera över frågan om klusterutveckling inom ramen
för de nya regionalpolitiska verktygen (RUP och RTP).40
Politiken för innovativa kluster i Stockholmsregionen är i allmänhet inspirerad
av internationella exempel, men skulle kunna anpassas bättre till den lokala
situationen avseende företagskoncentration. Det finns en tendens att följa en
allmän modell för hur kluster ska se ut, som i hög grad är formad efter erfarenheterna i USA. I den modellen är klustren ”magneter”41 för företag och
kompetens inom ett visst område och skapar på så sätt mer och mer värde.
”Magneten” drivs av starka faktorförhållanden och kraftfulla incitament.
Många amerikanska kluster präglas av en stor inre konkurrens mellan de
företag som ingår i klustret. Typiskt för de svenska klustren är däremot att
de oftast domineras av ett (eller ett par) företag, som i fallet med Ericsson, att
den inre konkurrensen är begränsad, men att de företag som ingår i stället är
starkt inriktade på export och på att konkurrera aggressivt internationellt. Ofta
kommer entreprenörerna och personalen i de mindre företagen i de svenska
klustren från det dominerande bolaget. Det dominerande bolaget spelar på
så sätt en nyckelroll när det gäller att förse klustret med kompetens. Klustren
verkar också präglas av starka informella förbindelser (oftast grundade på
personliga relationer) mellan de mindre företagen och det dominerande i en
homogen kultur, snarare än starka formella förbindelser (utom när det gäller
relationen köpare/säljare). Ett bra exempel på denna dynamik är Kista Science
City, där nätverken mellan före detta och nuvarande Ericsson-anställda spelar
en mycket stor roll i klustret. Det finns också starka faktorförhållanden, men
incitamenten är mycket svagare. De svagare incitamenten och nätverkens
art skapar större hinder mot förmågan att locka till sig talanger ”utifrån”.42
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Även om det finns en stark hypotes om att svenska kluster har en annorlunda
(inte nödvändigtvis bättre eller sämre) profil, har man i den aktuella klusterpolitiken inte visat några tecken på att försöka utveckla eller använda sig av
dessa skillnader. Istället fortsätter man – ofta på ett mer professionellt sätt
än andra – att föra samma politik som nu också lanseras i många andra delar
av världen.
Klusterinitiativen behöver sättas in i en övergripande vision eller strategi
för hela storstadsregionen. Denna regionomfattande ansats skulle bidra till
en bättre resursfördelning och utnyttjande av agglomerationsfördelarna,
samtidigt som det skulle minska de negativa effekterna av överbefolkningen
i vissa områden (bostäder, transporter osv.). Näringslivsklustren måste ses
som ett system med inbördes relaterade aktörer och verksamheter. Insatserna
bör därför inriktas på att utnyttja subregionernas relativa styrkor och omfatta
satsningar på infrastruktur och bostäder så att regionens kapacitet kan växa
i takt med dess ekonomi och befolkning. Insatserna skulle också omfatta
särskilda åtgärder för att säkerställa tillgången till arbetskraft med lägre och
medelhög kompetens i regionen, till exempel genom yrkesutbildningsprogram
och särskilda projekt för billigare bostäder. Olika delar av regionen skulle
kunna spela olika roller, som platser att bo på eller platser för särskild ekonomisk verksamhet. Dessa roller skulle avgöra vilka typer av investeringar i
infrastruktur som krävs i regionens olika delar. Det bredare perspektivet vid
utformningen och genomförandet av klusterpolitiken kommer att avhjälpa
en del av de agglomerationsnackdelar som redan finns i vissa delar av Stockholm-Mälarregionen, och bidra till att den större regionens resurser utnyttjas
fullt ut genom inomregional fördelning av arbetskraft och socioekonomiska
funktioner. Det är särskilt nödvändigt att samordna klusterinitiativen mellan de
fem länen för att undvika slöseri med begränsade resurser (finansiering osv.)
och för att få en bättre organisation av klusterutvecklingen på storstadsnivå.
Montreal är ett bra exempel på hur klusterstrategier utvecklats och genomförts
med en vision om en övergripande storstadsintegration (se ruta 2.4).
Ruta 2.4. Strategi för klusterutveckling i storstadsregionen Montreal
Den ekonomiska utvecklingen i storstadsregionen Montreal, i synnerhet
återhämtningen på 1990-talet, är ett resultat av regionens starka specialisering inom ett antal kluster. Montreal Metropolitan Community 2005
(CMM) – det regionala planeringsorganet för 63 kommuner som täcker det
funktionella geografiska området storstadsregionen Montreal och ansvarar för planeringen och finansieringen av den ekonomiska utvecklingen,
transporter och bostäder – undersökte som ett första steg i utvecklingen
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av klusterstrategierna storstadsregionens ekonomi och identifierade 15
kluster, huvudsakligen på grundval av deras grad av utveckling och företagskopplingar (Montreal Metropolitan Community 2005). Klustren är
indelade i fyra kategorier: (1) konkurrenskraftiga kluster (rymdfartsindustri, biovetenskap, informationsteknologi och textil- och beklädnadsindustri); (2) synliga kluster (kultur, turism och tjänster); (3) framväxande
teknologiska kluster (nanoteknik, avancerade material och miljöteknik);
och (4) tillverkningskluster (energi, ekologiska livsmedel, petrokemi
och plastindustri samt trä- och pappersprodukter). Dessa kluster stod
för 1 280 000 arbetstillfällen (79 % av det totala antalet arbetstillfällen
i området) 2001 (Montreal Metropolitan Community 2005). Den återstående andelen av arbetstillfällena i regionen återfanns inom den lokala
tjänstesektorn, som exempelvis personlig service, offentlig förvaltning
och de flesta områden inom sjukvård- och socialtjänst. Dessa regionala
kluster har uppstått genom att tillhandahålla produkter och tjänster med
högt mervärde och tillsammans skapa ett nav av innovation inom en relativt diversifierad storstadsekonomi. Det första steget påbörjades hösten
2003 och avslutades i slutet av 2004.
Det andra och tredje steget består i att utveckla en åtgärdsplan för varje
kluster och sammanställa en regional innovationsstrategi. Båda dessa steg
genomförs simultant. Utgångspunkten i Montreals fall är en strategi som
har ett perspektiv som omfattar hela storstadsregionen för att undvika en
ökning av spänningarna mellan mindre kommuner i regionen och den nya
megastaden Montreal (OECD 2004c). En annan princip i klusterstrategin
är att man bör angripa problemen med dubblering av institutioner och
att strömlinjeforma den statliga interventionen i enlighet med ett antal
överenskomna prioriteringar. Klusterplanen för CMM har som avsikt att
säkerställa att hela samhället deltar i handlingsplanen. CMM valde ett
nerifrån-och-upp-perspektiv där initiativet till klusterutvecklingen kom
från de berörda företagen och deras institutionella samarbetspartner.
Förutom arbetet med att bygga upp klustrens konkurrensförmåga, föreslår CMM att en organisation får i uppdrag att stödja samtliga företags
innovationsdynamik, oavsett om de tillhör ett kluster eller ej, och att
förbättra regionens sammantagna innovationskapacitet.
I arbetet med att koordinera klusterutvecklingsplanen föreslår CMM att
ett särskilt sekretariat för varje kluster inrättas för att ”aktivera klustret,
trygga den gemensamma visionen, använda det konkurrenskapitalet på
rätt sätt, se till att den strategiska planen genomförs och samtidigt vara en

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

124—2. ATT STÄRKA STOCKHOLMS INTERNATIONELLA KONKURRENSKRAFT

del i arbetet med att främja den ekonomiska tillväxten i storstadsområdet”
(Metropolitan Community of Montreal, 2005). Detta sekretariat tillhandahåller expertkunskaper inom forskning och nätverkande, klustertillväxt,
innovation och teknologi, utbildning, affärssamarbete och politiska
åtgärder. CMM har dessutom beslutat att: (1) bygga ett integrerat informationsutbytessystem (ITIS) för att främja snabb informationsspridning
bland samarbetspartnerna i klustret, och (2) skapa en konkurrensfond för
storstadsregionen (Metropolitan Competitiveness Fund) som finansieras
av de kommunala, provinsiella och federala myndigheterna samt den privata sektorn, främst för projekt med högt mervärde, för att stimulera och
främja klusterutvecklingen. CMM, Quebecs regering, Kanadas regering
och den privata sektorn investerar sammanlagt 6 miljoner kanadensiska
dollar årligen för att finansiera upprättandet av industriella klusterinitiativ
och projekt med högt mervärde för att göra klustren mer konkurrenskraftiga och därmed stärka storstadsregionens internationella konkurrenskraft.
Klusterstrategin har utvecklats med omfattande stöd och rådgivning från
CMM:s kommission för ekonomisk utveckling (borgmästare och kommunfullmäktige), tekniska kommittén (beslutsfattarna i de regionala
utvecklingsorganisationerna), utvalda tjänstemän i CMM:s styrelse och
representanter från alla kommuner inom CMM samt från allmänheten.
Källa: (1) OECD (2004c)och (2) Metropolitan Community of Montreal (2005)

… och samarbete mellan de offentliga, privata och
akademiska sektorerna
Stockholmsregionens välutvecklade näringslivsmiljö har dragit nytta av det
formella och det informella samspelet mellan den privata sektorn, forskningsinstitutioner (exempelvis universitet/högskolor och forskningscentra) och
den offentliga sektorn. Universiteten och högskolorna har sedan 1997 i hög
grad breddat sitt uppdrag. De samarbetar med och bidrar till näringslivet, den
offentliga sektorns verksamheter, kulturen och vuxenutbildningen. Antalet gemensamma forskningsprojekt har ökat väsentligt i Stockholm-Mälarregionen,
liksom spridningen av innovation och tillämpad forskning. Varje institution
väljer själv hur man vill organisera sitt samarbete med näringslivet. Många
av dem har till exempel bildat holdingbolag som har till uppgift att identifiera
affärsidéer inom institutionen och ge stöd åt kommersialiseringsprocessen.43
Företaget kan också delta i samarbetsprojekt. Holdingbolagen finns ofta i nära
anslutning till en vetenskapspark inom högskoleområdet. Gemensamma strategiska projekt är en annan samarbetsform.44 Det finns också många formella
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offentliga initiativ som drivs av statliga myndigheter (Nutek, Vinnova och
ISA) eller lokala organisationer (Kista Science City).
Denna politik har dock främst varit inriktad på de större företagen, vilket har
gjort att små och medelstora företag inte har blivit aktivt engagerade i samarbetet. Det är fortfarande den offentliga sektorn som driver genomförandet av
innovationspolitiken. Samspelet mellan den offentliga och den privata sektorn
sker främst mellan stora företag och kommunala eller statliga myndigheter,
särskilt när det gäller IKT-klustret (Meer, Winden och Woets, 2003). Triple
Helix-modellen, som förenar den offentliga sektorn, näringslivet och universiteten, skulle kunna stärkas ytterligare. Helsingfors är ett intressant exempel
på hur man med gemensamma ansträngningar från offentliga myndigheter,
universitet och högskolor, vetenskapsparker och näringslivet driver en väl
fungerande politik för regional innovation (se ruta 2.5).
Ruta 2.5. En välfungerande Triple Helix-modell:
exemplet Culminatum Ltd Oy i Helsingfors
I femton år har Helsingfors stad och Helsingfors universitet kontinuerligt
byggt upp ett samarbete. De viktigaste beståndsdelarna i detta samarbete
är följande: främja teknikdrivna företag med hjälp av en gemensam
företagskuvös och vetenskapspark, samarbete inom stadsplanering och
trafikplanering för att bygga upp campus samt transport och logistik mellan olika campus, skapa ett gemensamt universitetsstadskoncept för att
öka den internationella dragningskraften, främja stadsforskningen genom
inrättandet av sex (idag nio) professurer inom stadsforskning och samarbeta med stadens egen tankesmedja Helsingfors stads faktacentral.
Vid sidan av det internationella samarbetet är Helsingfors universitet och
Helsingfors stad initiativtagare till etablerandet av Helsingforsregionens
Centre of Expertise Culminatum Ltd. Denna offentliga/privata organisation är grundad på Triple Helix-modellen, vilket innebär att en tredjedel
av aktierna ägs av de lokala universiteten och forskningsinstituten, en
tredjedel av Helsingfors stad, grannkommunerna och Nylands förbund,
och en tredjedel av näringslivet, finansiärer och företag som ingår i vetenskapsparken.
Culminatum Ltd Oy har skapat ett samarbetsforum och en plattform för
utveckling av gemensamma projekt. Forumet har följande två fokusområden:
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• Hantering av uppbyggnaden av regionala kluster inom sex utvalda
sektorer i den kunskapsbaserade ekonomin. Utvecklingsprogram
och åtgärder finansieras huvudsakligen av städerna och de nationella
innovationsorganisationerna. Universitet och tekniska högskolor delar
med sig av sina kunskaper och spelar på så sätt en viktig roll i främjandet av utvecklingsprogram. Ett av Culminatums fokusområden är
att hjälpa utvecklingsföretag att växa. Culminatums klusteruppbyggande verksamhet i kombination med finansiering från Teknologiska
utvecklingscentralen (Tekes) har bidragit till ett ökat samarbete mellan
små och medelstora företag och universitet och högskolor.
• Utvecklingen av Helsingforsregionen till ett innovationscentrum i
världsklass – ett Ideopolis. I början av 2005 såg Yhdessä Huipulle
(Tillsammans till toppen) dagens ljus, en gemensam innovationsstrategi utvecklad av Culminatums ägare bestående av 26 gemensamma
utvecklingsprojekt för universitet och högskolor, städerna och näringslivet med fyra huvuduppgifter: (1) att öka det internationella intresset
för lokal forskning och utbildning, (2) att utveckla starka kluster och
skapa testbäddar och levande laboratorier för produkt- och tjänsteutveckling, (3) att använda nya uppfinningar för att förnya städernas
välfärdstjänster och befästa städernas roll inom FoU, och (4) att stödja
universitetsdriven företagstillväxt genom att exempelvis utveckla ett
andra generationens koncept för vetenskapsparker.
I Stockholmsregionen är biotekniksektorn ett bra exempel på en välfungerande
”Triple Helix” mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn och universitet/högskolor. Stockholmsregionen har ett starkt bioteknikkluster som möter
hård internationell konkurrens. Även om marknaden för biovetenskapsprodukter fortsätter att växa har de höga kostnaderna för utveckling och marknadsföring lett till en fortgående konsolidering av de största läkemedelsföretagen.
Sektorn är fortfarande stor i regionen, men regionen ligger bara i mellanskiktet
internationellt sett. Även inom Europa finns mer betydande regioner, närmare
bestämt i Belgien, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Italien,
Irland och Nederländerna. På medellång sikt kan man förvänta sig att regionerna i allt högre grad kommer att specialisera sig på olika verksamheter, att
det kommer att ske en konsolidering av de internationella etableringsorterna
och att globaliseringen av FoU-verksamhet, produktutveckling och marknadsföring kommer att öka. Stockholmsregionen har en del viktiga fördelar
som etableringsort. Forskningen visar att bioteknikindustrins utveckling är
beroende av två huvudfaktorer – medicinsk forskning före kommersialiseOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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ringen och att den privata sektorn fortgående investerar i produktutveckling
(Cortright och Mayer 2002). Båda dessa faktorer finns i Stockholm. Här finns
tre universitet med världsomfattande renommé, Karolinska Institutet, KTH
– Kungliga tekniska högskolan bidrar mest till forskningen inom bioteknik.
Inom regionen finns också företag i den privata sektorn som investerar mycket
i FoU-verksamhet, och länkarna mellan universitet/högskolor och den privata
sektorn är väl utvecklade. Staten har också stor betydelse som finansiär av
universitet/högskolor och en del av FoU-verksamheten, som både finansiär
och inköpare i hälso- och sjukvårdssystemet samt som reglerande myndighet.
Riskkapital kan spela en nyckelroll för att underlätta sammanlänkaningarna.
Jämfört med andra OECD-länder används en större del av Sveriges BNP till
riskkapital och i förhållande till helheten går en större andel av riskkapitalet
till biotekniksektorn (se figur 2.3). Detta ger Stockholm (och Sverige) positiva
signaler om att underlätta sammanlänkningen mellan den privata sektorn och
forskningsinstitutionerna.
Figur 2.3. Riskkapital i Sverige
(Från vänster till höger: andelen riskkapital av
BNP och andelen hälsa/biotech av totalt riskkapital)
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2.2.2. Att förbereda framtidens arbetsmarknad:
integrering av invandrare
Eftersom beroendet av utlandsfödd arbetskraft kan förväntas öka, särskilt
i samband med den kunskapsbaserade ekonomin, måste humankapitalutvecklingen för invandrare bli mer effektiv. Som diskuterades i kapitel 1 är
arbetslösheten bland invandrare högre än bland den infödda befolkningen, och
invandrare är överrepresenterade i statistiken över både förtidspensionering
och långtidssjukskrivning. Sverige har investerat mycket i program för integration av invandrare och är ett av de få länder i världen där invandrare har
rätt till socialt bistånd direkt vid ankomsten. För att få en bättre integration
av invandrare på arbetsmarknaden krävs dock ett paradigmskifte, från den
nuvarande modellen med stödberättigande till en modell som bejakar mångfaldens sociala, kulturella och ekonomiska värde. Arbete mot diskriminering,
inrättande av partnerskap med den privata sektorn inom invandrarfokuserade
program och skapande av incitament för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden
måste ingå i detta paradigmskifte.

Från traditionella integrationsåtgärder…
Sveriges regering har gjort mycket för att underlätta utlandsfödda arbetstagares integration på arbetsmarknaden. Man har ökat skyddet mot diskriminering på arbetsplatsen, bland annat genom en lag som trädde ikraft den 1
juli 2003. År 2004 inrättades en myndighet för bedömning och validering av
utländska examensbevis.45 Denna åtgärd bör hjälpa nyanlända invandrare att
lättare få anställningar som motsvarar deras kvalifikationer. Yrkesutbildning
inom områden där det råder arbetskraftsbrist har också erbjudits utlandsfödda
med arbeten som de är överkvalificerade för. I ett antal OECD-länder har
man gjort försök med liknande program för att underlätta integrationen av
invandrare. En del av de mest nyskapande strategierna och programmen hittar
vi i Kanada (se ruta 2.6).
Ruta 2.6. Åtgärder och program för integrering av invandrare på
arbetsmarknaden: Kanada
Medvetandegörandekampanjer: Arbetsgivare är ofta ovilliga att anställa
invandrare som utbildats utomlands, då de är oförmögna att bedöma
deras kvalifikationer. Ett antal kampanjer har genomförts för att försöka
bygga upp ett stöd från allmänheten och den privata sektorn. Kampanjer
av den här typen är ett nödvändigt steg i förändringsprocessen av det
nuvarande systemet.
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Arbetsgrupp för god praxis för arbetsgivare: En uppsättning riktlinjer
för bästa praxis för integrering av invandrare på arbetsmarknaden håller
på att utvecklas inom ramen för en kampanj för medvetandegörande av
arbetsgivare.
Arbetsgrupp för information, medvetandegörande av allmänheten och
erkännande: Gruppen har hand om en medvetandegörandekampanj som
handlar om vad invandrarna bidrar med till Toronto-regionens arbetsmarknad och de hinder som invandrare möter när de söker arbete. I arbetsgruppens uppgifter ingår även att se till att arbetsgivare som kommit fram med
nydanande lösningar för att integrera invandrare på arbetsmarknaden får
ett offentligt erkännande.
Brist på gångbara yrkestitlar och licenser: Ontarios regering har startat
ett särskilt projekt för att hjälpa invandrare att få licenser, intyg och
officiell validering av sina yrkeskunskaper. Projektet strävar efter att
involvera nyckelintressenter, som ansvariga myndigheter, arbetsgivare,
utbildningsinstitutioner och andra statliga organ i samhället. Elva projekt
har inletts inom strategiska sektorer, som exempelvis: bioteknik, byggoch tillverkningssektorn, medicinteknik, informationsteknik, obstetrik,
sjukvård, farmaci och undervisning. Genom dessa projekt kan invandrare
som kvalificerar sig för medelhöga och högre tjänster få betald praktik
samt en bedömning av sina språkkunskaper och internationellt erkännande
av sin akademiska utbildning. De får även kommunikationsträning på
arbetsplatsen och support via en e-posttjänst som utformats särskilt för
att stödja praktikanterna under praktiken. (CAETO, 2004; 9)
Mentorprogram: Särskilda mentorprogram har inrättats för att sammanföra
anställda inom olika yrkesgrupper i Kanada med invandrare som söker
arbete inom samma sektor. Genom dessa program får invandrare rådgivning och introduceras till professionella nätverk, vilket kan underlätta
anpassningen till den kanadensiska arbetskulturen. Mentorpartnerskapet,
en allians bestående av olika statliga organ som erbjuder yrkesspecifik
handledning, kommer att medföra ökade möjligheter till mentorskap.
Källa: Toronto Region Immigrant Employment Council http://www.triec.ca/initiatives/promising.htm och CAETO (2004).

Med tanke på att svensk arbetslivserfarenhet ger märkbart bättre resultat bör
strategierna inriktas på att snabbt få in utlandsfödda på arbetsmarknaden.
Invandrare som lyckas med sin integration har ofta tidigt kommit i kontakt
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med arbetsmarknaden, vilket i det långa loppet tycks vara till mer hjälp än
yrkesutbildning eller språkutbildning (OECD 2005e). Studier visar att bara
de program som placerar individen i riktiga arbeten, exempelvis genom
rekryteringsstöd, ökar sannolikheten för sysselsättning efter fem år. Denna
typ av program är dock också bland de dyraste (Sianesi, 2002 i OECD 2005e).
Detta tyder på att arbetsgivarna ser positivt på svensk arbetslivserfarenhet
och att utvecklingsåtgärder och incitament för att främja ett tidigt inträde på
arbetsmarknaden borde ingå som en viktig del av de framtida programmen
för integration av invandrare. Språktränings- och introduktionsperioden, som
nu kan vara upp till två eller tre år, bör effektiviseras så att den inte försenar
inträdet på arbetsmarknaden. Ett framgångsrikt program för att underlätta
inträdet på arbetsmarknaden är Jobbcentrum i Skärholmen. Skärholmenmodellen har väckt intresse både i övriga Sverige och internationellt på
grund av att man har lyckats halvera antalet hushåll med socialbidrag sedan
programmet startade för sex år sedan. Det är det bästa resultatet i någon av
Stockholms stadsdelar. Modellens lösningar har emellertid varit kortsiktiga,
och personer har i vissa fall fallit tillbaka i arbetslöshet efter sex månader.
Kista Matchning är ett annat initiativ som främjar integration och delaktighet.
Områdets vitala näringsliv och koncentrationen av invandrare och etniska
minoriteter möjliggör en unik synergiprocess mellan näringslivsutvecklingen
och den underutnyttjade arbetskraften. Men Kistatraktens bostadsområden är
segregerade och det råder relativt stor arbetslöshet bland de lokala invånarna.
Vissa tjänster, till exempel de som tillhandahålls av Mötesplats Kista i Kista
Science City, har inriktats på arbetsmarknaden, som förbättrade rekryteringstjänster och karriärstöd.

… mot en bättre helhetssyn
I den svenska storstadspolitiken anläggs en helhetssyn när det gäller att bryta
segregationen i de stadsdelar som har mest problem (se ruta 2.7). Till skillnad
från andra europeiska länder där icke-statliga organisationer spelar en viktig
roll för att främja integrationen, stöder sig den svenska integrationspolitiken
främst på den allmänna välfärdspolitiken. Även om det är regeringen som fastställer de breda riktlinjerna för integrationspolitiken är det kommunerna som
handhar invandrar- och integrationsfrågorna, genom sitt sätt att hantera välfärd
och sociala tjänster, bostäder, lokal ekonomisk utveckling, arbetsmarknadsdeltagande och ekonomiskt och socialt utanförskap. För att förbättra samstämmigheten och samordningen mellan statens, kommunernas, landstingens och
regionernas åtgärder införde Sverige 1998 en nationell storstadspolitik som
syftar till att ”bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen
i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor
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för storstädernas invånare”.46 Initiativet är inriktat på 24 stadsdelar i de tre
största städerna och omfattar 250 000 personer. Huvudinstrumentet för att
uppnå målen är de lokala utvecklingsavtalen, som utarbetats i samarbete
mellan staten, kommunerna och stadsdelarna, men som genomförs främst
av kommunerna. De första utvärderingarna av programmet tyder på att man
har lyckats öka sysselsättningsnivån och minska bidragsberoendet. Trots att
förhållandena i stadsdelarna har förbättrats har man ännu inte observerat några
påtagliga resultat i fråga om minskad segregation. Det finns dessutom flera
bostadsområden med problem i Stockholm-Mälarregionen som inte fått del
av de lokala utvecklingsavtalen, bland annat i Västerås och Uppsala.
Ruta 2.7. Sveriges nationella storstadspolitik
Dagens svenska nationella storstadspolitik kom till stånd 1998 och har
ett helhetsinriktat förhållningssätt till storstädernas utveckling som går ut
på följande: 1) att främja långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i storstadsregionerna, och 2) att stoppa den sociala, etniska och diskriminerande
segregeringen inom vissa sektorer för att främja lika möjligheter för
alla. För att lyckas nå det senare målet prioriterar regeringen följande
långsiktiga mål: öka sysselsättningsnivån, minska bidragsberoendet,
förbättra invandrarnas svenskakunskaper, öka valdeltagandet, förbättra
hälsotillståndet, se till att alla studenter når en tillfredställande nivå inom
flera skolämnen (svenska, engelska och matematik), erbjuda högstadieutbildning för dem som behöver det, förbättra bostadsmiljön genom att
se till alla stadsdelar är säkra och attraktiva och minska brottsligheten.
De huvudsakliga politiska redskapen för att nå dessa mål är de lokala
utvecklingsavtalen, som tagits fram av regeringen, kommunerna och
stadsdelarna. De lokala utvecklingsinitiativen är långsiktiga och grundar
sig på ett underifrån-perspektiv som inriktar sig på samverkan och målstyrning. Även om detta innebär att ett stort antal aktörer inom varje stadsdel
måste arbeta tillsammans, är det kommunen som ytterst är ansvarig för
stadsdelens utveckling. De lokala utvecklingsavtalen täcker över 1 000
olika insatser i 24 stadsdelar och 250 000 invånare. Stadsdelarna har
använt sig av olika metoder – från att skapa nya strukturer, arbetsgrupper och understrukturer (t.ex. boenderåd) till att organisera större möten
öppna för alla boende för att engagera de lokala invånarna i utvecklingen
av stadsdelen (Lukkarinen, 2004). Finansieringen tillhandahålls av Storstadsdelegationen. Regeringen och de berörda kommunerna beslutar
vilka initiativ som ska finansieras med hjälp av de återstående medlen i
utsatta stadsdelar (Storstadsdelegationen, 2005). Mellan 1999 och 2003
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satsade regeringen cirka 230 miljoner euro på utvecklingsavtalen, och
kommunerna sköt till motsvarande resurser.
Viktiga förbättringar har observerats, även om det är för tidigt att bedöma
om de positiva förändringarna är en direkt följd av utvecklingsavtalen.
Sysselsättningsgraden ökade mer i de 24 stadsdelar som ingick i storstadsarbetet än i andra stadsdelar som inte deltog. En generell ökning
av sysselsättningen med 2–11 % i samtliga 24 stadsdelar mellan 1998
och 2001 observerades. Antalet bidragsberoende minskade i 21 av de 24
stadsdelarna, en minskning på 1–13 % (Lukkarinen, 2004). Utvecklingsavtalen har också lett till en rad olika framgångsrika insatser på förskolor
och skolor där man förbättrat studieresultaten och därmed skolornas
rykte. Brottsligheten har minskat i en del av stadsdelarna, vilket gjort
dem mer attraktiva. Kulturella evenemang har också varit ett effektivt
sätt att sammanföra invånarna och engagera dem i olika aktiviteter och
öka deltagandet. Ett ökat sektorövergripande samarbete har lett till effektivare offentliga tjänster (Lukkarinen, 2004).
Utvecklingsavtalen har däremot haft en begränsad inverkan på de strukturer som skapar och upprätthåller segregationen. Den svenska politikens
inriktning har försökt ta med i beräkningen att segregationen vanligtvis
beror på en komplicerad blandning av olika typer av social och ekonomisk dynamik genom att både fokusera på personligt välstånd (t.ex. att ge
stöd till människor inom olika områden, som exempelvis sysselsättning
och lokalt välstånd (t.ex. satsningar på krisdrabbade stadsdelar genom
stadsförnyelse). Ett av målen med storstadspolitiken har varit att vitalisera
problemfyllda stadsdelar i så hög grad att bostäderna i området efterfrågas
av svenskar med en annan social bakgrund. Dessa satsningar har också
innefattat åtgärder för att minska brottsligheten och göra områden mer
attraktiva. Det krävs dock mer långtgående åtgärder inom andra områden,
som exempelvis främjandet av lika möjlighet till arbete och bekämpande
av diskriminering, om de mekanismer som leder till ökad segregationen
ska kunna stävjas.
Storstadspolitiken verkar ha varit framgångsrik på kort sikt, men integration
av invandare är en långsiktig process. Det är dessutom svårt att bedöma om
programmets positiva resultat kommer sig av själva politiken eller om andra
faktorer inverkar. Kortsiktiga framgångar innebär alltid en risk för att beslutsfattarna ska sluta ge det stöd som behövs för att upprätthålla och utvidga det
lokala utvecklingsarbetet. Det finns en stor oro för att regeringen, när avtalen
ska förnyas 2006, inte kommer att bevilja några nya anslag till kommunerna
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så att de kan fortsätta sitt arbete. Detta kan leda till att verksamheten stannar
av, eftersom kommunerna då blir tvungna att finansiera programmet själva.
Erfarenheterna från Vancouveravtalet, ett femårigt stadsutvecklingsavtal mellan myndigheterna i Kanada, British Columbia och Vancouver i en satsning
för att skapa säkrare, hälsosammare och mer hållbara samhällen, visade att
systemproblem kräver långsiktiga åtgärder om någon varaktig förändring ska
kunna ske. Vancouveravtalet undertecknades år 2000 för att främja samarbetet
mellan de tre myndighetsnivåerna för att ta itu med de lokala problemen med
fattigdom, hemlöshet, drogmissbruk, trygghet och ekonomisk återhämtning.
I synnerhet krävdes mer strategiska och samordnade insatser i Vancouvers
Downtown Eastside, Kanadas fattigaste stadsdel och det område som Vancouveravtalet från början inriktades på. Avtalssamarbetet genomgick ett
antal ”barnsjukdomar” innan de tre myndighetsnivåerna vande sig vid att
samarbeta på det här sättet. Det tog tid innan en fungerande kultur för samarbete och samverkan mellan myndigheterna börjande utvecklas. Men mot
slutet av femårsperioden hade betydande framsteg gjorts och effekterna av de
mer samordnade myndighetsinsatserna började märkas i samhället. Avtalet
förlängdes våren 2005 med ytterligare fem år och bekräftar att det krävs tid
för att förstå, stödja och upprätthålla de positiva resultaten.

Möjligheter till framsteg genom att engagera företag och värdera
den kulturella mångfalden
Företagen skulle kunna bli mer delaktiga i de lokala utvecklingsavtalen och
bidra till utvecklingen i stadsdelarna. De lokala utvecklingsavtalen har redan
med framgång engagerat olika aktörer i sektorövergripande samarbeten mellan
stat och kommun i samverkan med lokalbefolkningen. Man har dock lagt ner
för mycket kraft på att försöka ta itu med integrationen från arbetskraftsidan
i stället för från efterfrågesidan. Arbetsgivarna spelar en central roll, och den
privata sektorn har en alltför passiv roll i dessa storstadsinitiativ. Innovativa
partnerskap mellan offentlig och privat sektor kan spela en mycket viktig
roll för att få med den privata sektorn i strävan att integrera invandrare och
etniska minoriteter. Några program för lokala utvecklingsavtal har i viss mån
engagerat näringslivet i insatser som gäller integration av utlandsfödda på
arbetsmarknaden (t.ex. Kista Matchning som samlade företag, utbildare och
arbetsförmedlingar), men mer skulle kunna göras för att främja program som
fokuserar på att stimulera företagsinvesteringar i de berörda stadsdelarna. Ett
lovande exempel på detta är programmet Empowerment Zone/Enterprise
Community i USA (se ruta 2.8).
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Ruta 2.8. USA – Programmet Empowerment
Zone/Enterprise Community
Programmet Empowerment Zone/Enterprise Community inrättades
1994, och kombinerar ett nyskapande nerifrån-och-upp-perspektiv med
omstrukturering av kommuner med tonvikten på att skapa nya arbetstillfällen och få företagen att växa.
Programmet är grundat på tre principer:
Varje område är unikt och det finns ingen universell förnyelsestrategi som
passar alla. Förnyelsestrategierna måste utformas särskilt för de problem
som varje enskilt bostadsområde tampas med.
Både social och ekonomisk utveckling är nödvändigt för en långsiktig
förnyelse av stadsdelar.
Projekten måste tas fram av de enskilda stadsdelarna snarare än att påtvingas ovanifrån.
Flera statliga organ deltar i programmet, som exempelvis hälso-, utbildnings-, och bostadsministerierna, och innefattar en rad initiativ som
exempelvis insatser för att förbättra utbildningen och säkra tillgången till
sjukvård och bostäder till ett överkomligt pris.
Programmet innefattar även skatteincitament, stipendier och lån för att
förbättra sysselsättningsmöjligheterna och främja företagstillväxten i de
berörda stadsdelarna. Företag har rätt till skatte-/lönelättnader på upp till
3 000 US-dollar per år för varje Empowerment Zone-invånare de anställer. Företag som investerar i lokaler i zonen kan också få skattelättnader,
och skattefria fastighetsavtal finns för företag lokaliserade i de berörda
stadsdelarna som behöver kapital för tillväxtprojekt.
Det krävs ett politiskt ledarskap som med hjälp av en nationell politik för kulturell mångfald kan bana väg för de olika samhällsnormerna. Regeringen har
förmågan att skicka starka signaler till kommuner och landsting, det privata
näringslivet och det civila samhället genom en sådan banbrytande politik, som
också kan vara kontroversiell. Ledarskapet är nödvändigt för Sveriges övergång
från en biståndsmodell till en modell som ser mångfalden som en tillgång. Ett
finansierat och välförankrat program som stödjer hela den etniska mångfalden
i att delta i Sveriges ekonomiska, sociala och kulturella utveckling kommer att
ge ledning åt näringslivet, den offentliga sektorn och medborgarna i allmänhet.
Kanada blev till exempel 1971 det första landet i världen som antog en policy för
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kulturell mångfald. Den kulturella mångfalden har blivit ett centralt instrument
för regeringens strävan att främja social sammanhållning och bygga ett öppet
samhälle som inkluderar och respekterar alla Kanadas medborgare och invånare.47
Kanadas policy för kulturell mångfald ger ett nationellt ramverk inom vilket
andra myndigheter, samhällen, företag och samhällsorganisationer kan delta
genom att bevara och främja en diversifierad samhällsstruktur.

De svenska företagens metoder kan ge användbara modeller där mångfald
och effektivitet förenas för att öka företagets konkurrensfördelar. IKEA har
exempelvis en rekryteringspolicy som fokuserar på mångfald i fråga om kön,
funktionshinder, ålder och etnisk tillhörighet. I Kungens Kurva ser IKEA positivt på personalens och ledningens etniska tillhörighet och språkkunskaper,
och anser detta vara en kompetens vid till exempel kundsamtal. Företaget
har också språkkurser för sina anställda. Målet är att företaget ska spegla de
största etniska grupperna i området, öka mångfalden till minst 23 % av den
sammanlagda personalstyrkan, tillhandahålla tolkar till och från de språk
som talas i varuhuset och att en tredjedel av semestervikarierna ska vara invandrare. IKEA:s rekryteringspraxis har många fördelar, bland andra (i) en
marknadsföringsfördel som ökar försäljningen, (ii) kundtjänster på kundens
modersmål, och (iii) en bättre arbetsmiljö till följd av mångfalden, eftersom
tänkandet blir mer dynamiskt vilket skapar bättre resultat.
Ett offentlig-privat partnerskap enligt IKEA:s modell skulle kunna framhålla
näringslivets och offentliga sektorns betydelse i en framgångsrik integrationsprocess. Sådana partnerskap skulle kunna tjäna som exempel för andra företag
och visa hur de kan använda sig av mångfald för att skapa konkurrensfördelar.
Samtidigt skulle partnerskapen ge stöd åt de statliga initiativen för att skapa
en attitydförändring till den sociala och ekonomiska integrationen i Sverige.
Även här är Vancouver ett intressant exempel. Vancouvers kommitté för
ekonomisk utveckling (VEDC)48 i Vancouver stad, arbetar med industrin och
det privata näringslivet för att främja internationella investeringar och ekonomisk tillväxt i Vancouver. Den internationella handeln gynnas särskilt av de
etniska minoriteterna och invandrarna, då de ofta har specifika kunskaper om
utländska marknader och oumbärliga språkkunskaper samt spelar en viktig
roll för stadens utveckling och expansion. VEDC:s modell är inte specifikt
inriktad på integration av invandrare och etniska minoriteter, men den visar
ändå på näringslivets och offentliga sektorns förmåga att samarbeta för att
främja det gemensamma målet ekonomisk utveckling.
Som förebilder och arbetsgivare kan de lokala och regionala myndigheterna i
Stockholm-Mälarregionen också spela en viktig roll i att främja mångfalden.
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Mer omfattande program för rekrytering, utbildning och utveckling som fokuserar på att utveckla mångfalden som en tillgång kan bli ett verktyg för att
förbättra integrationen i regionen. Eftersom kommuner och landsting är stora
arbetsgivare finns här en möjlighet till mycket större integration. Vancouvers
erfarenheter är särskilt relevanta i detta sammanhang. Staden inrättade 1987
Equal Employment Opportunities (EEO) för att ge stöd åt olika instanser
så att de skulle kunna ha en personalstyrka som motsvarade samhällets
mångfald. Tjänstetillsättningarna baseras fortfarande på meriter, och staden
är fast besluten att se till att rekryteringsprocesserna är rättvisa och bejakar
vikten av att inkludera individer från underrepresenterade grupper. EEO
driver också Hastings Institute, en ideell organisation som ägs av staden och
arbetar med frågor som gäller rättvis anställning, rättvisa tjänster, mångfald,
kulturöverskridande relationer, analfabetism och trakasserier på arbetsplatsen.
Den tillhandahåller utbildning och rådgivning till andra myndigheter, statliga
organ och den privata sektorn. Modellen ger värdefulla insikter om den roll
som lokala och regionala myndigheter kan spela på ett politikområde som
till stor del styrs av den centrala regeringen.

2.2.3. En bättre infrastruktur för en konkurrenskraftig region
Innovations- och klusterpolitiken behöver kompletteras med åtgärder som
skapar en gynnsam miljö (enabling environment). Tillgång till mark och bostäder, bra transporter och infrastruktur för kommunikationer är några av de
faktorer som antingen främjar eller hindrar näringslivet. Den kommersiella
fastighetsmarknaden framstår inte som ett stort hinder för näringsverksamhet,
även om det helt klart finns en stor efterfrågan i innerstaden. För Stockholms
del är de centrala problemen den allvarliga bostadsbristen och transportsystemets överbelastade vägar och järnvägar som inte klarar trycket från pendlarna,
vilket gör att arbetsmarknaden inte kan fungera effektivt och därför hämmar
regionens konkurrenskraft. På båda dessa områden krävs offentliga investeringar, politiska reformer och en bredare regional helhetssyn för att möta
de växande behoven och uppnå integrationsmålet för den större StockholmMälarregionen. Staten har en viktig roll att spela i detta sammanhang.

Att avhjälpa bostadsbristen
De låga investeringarna i bostadsbyggande, som förvärras av den snedvridna
bostadsmarknaden, har bidragit till bostadsbristen som driver boendekostnaderna i höjden. Villkoren för boendefinansiering försämrades drastiskt
under den ekonomiska krisen på 1990-talet. Skattereformen (1990-91) och
ändringarna av bostadspolitiken under det senaste årtiondet har lett till högre
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bostadspriser och avskräckt från investeringar på bostadsmarknaden.49 Investeringar i bostäder ligger på en mycket låg nivå jämfört med andra OECDländer (se figur 2.4). Kommunerna, som har ansvaret för planering och det
övergripande realiserandet av bostadsbyggandet har inte lyckats främja de
bostadsinvesteringar som krävs för att svara mot inflyttningen till Stockholm.
Nedskärningarna av bostadsbidragen till enskilda har också bidragit till att så
stor andel av hushållens utgifter går till boendet (se figur 2.5).
Figur 2.4. Investeringar i bostäder som andel av BNP för några
OECD-länder
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Hyresförhandlingssystemet hindrar i själva verket en hyressättning som motsvarar förändringar av tillgång och efterfrågan, vilket kan leda till en lägre
nyproduktion av hyresbostäder,50 även om systemet i sig inte innehåller några
normativa regler för hyressättning. Hyresregleringen infördes från början
för att hindra hyresvärdarna från att profitera på den plötsliga bostadsbristen
under andra världskriget och har sedan ändrats med tiden.51 Den nuvarande
hyressättningen i allmännyttans bostäder regleras genom en i lag fastställd
hyresförhandlingsordning. Hyran fastställs i en förhandlingsprocess mellan
den lokala hyresgästföreningen och de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen, och ska återspegla ”bruksvärdet” i jämförelse med andra hyresfastigheter enligt principen att de allmännyttiga bostadsföretagen inte ska generera någon vinst. Hyrorna på den privata bostadsmarknaden fastställs också
genom förhandlingar mellan den lokala hyresgästföreningen och de lokala
hyresvärdarna eller hyresvärdsorganisationerna. Vid hyresförhandlingarna
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inom den privata sektorn beaktas hyrorna inom allmännyttan, vilka i praktiken bestämmer hyresnivån också inom den privata sektorn (OECD 2002a). I
själva verket ligger hyrorna i de privata hyresfastigheterna i Stockholms stad
ungefär på samma nivå som allmännyttans hyror (se tabell 2.1). Förvånande
nog visar inte genomsnittshyrorna inom allmännyttan i Stockholms län på
några större variationer mellan olika områden, trots den stora skillnaden på
efterfrågan.
Figur 2.5. Hushållens utgifter för boende som andel av samtliga
hushållsutgifter, 2003
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Tabell 2.1 Genomsnittlig hyra i Stockholms län, kronor/m2 och år
Stockholm county

Municipality
owned
companies

Central municipalities

845

North municipalities

837

South municipalities
Stockholm county

Stockholm
municipality

Municipality
owned
companies

Private
companies

967

1 006

Western
suburbs

863

903

785

Southern
suburbs

817

906

831

Stockholm
municipality

860

956

==> Inner city

Anmärkning:
Hyreskostnaden varierar avsevärt beroende på när byggnationen/ombyggnationen äger rum.
“Central municipalities” omfattar Stockholm, Solna och Sundbyberg. “North municipalities”
och “South municipalities” utgör kommunerna nor respektive söder om Stockholm, Solna och
Sundbyberg.“Inner city” omfattar 5 planeringsenheter: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm,
Maria-Gamla Stan, och Katarina-Sofia. “Western suburbs” och “Southern suburbs” är
västerort respektive söderort i Stockholm stad.
Källa: USK

Hyresförhandlingssystemet har inte gett de privata och offentliga intressenterna rätt incitament att bygga de nya hyresbostäder som det finns ett skriande
behov av. Hyresförhandlingarna kan verka snedvridande på bostadsmarknaden på många olika sätt, ibland genom en komplex samverkan med andra
brister i regelverket. Det faktum att det inte finns så stora vinster och till och
med finns risk för förluster på hyresmarknaden har avskräckt de privata hyresvärdarna från att bygga nya hyresfastigheter och skapat gynnsamma förutsättningar för omvandling.52 Omvandlingen av hyreslägenheter till bostadsrätter
har tagit bort hyreslägenheter från marknaden, vilket ytterligare försämrar
tillgången.53 Bristen på lönsamhet har också avskräckt andra byggföretag
från att ta sig in på hyresmarknaden, vilket har lett till mindre konkurrens
bland byggföretagen. Investerarna får i synnerhet dålig vinst på byggandet
av nya hyresfastigheter, framförallt i tillväxtregioner som Stockholm-Mälarregionen där både markpriser och byggkostnader är relativt höga. Den låga
nivån på bostadsbyggande har varit ett problem i många år (OECD 2004a)
(se figur 2.6). De allmännyttiga bostadsföretagen äger omkring hälften av
hyresfastighetsbeståndet, men eftersom lönsamheten är så pass låg vill de
inte belasta balansräkningen med nybyggande i stor skala.54 De allmännyttiga
bostadsföretagen använder en metod för bestämning av kostnad och priser
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för varje nivå, dvs. de ska inte gå med vinst för hyresfastighetsbeståndet som
helhet. Hyressättningssystemet hindrar inte att man fördelar vinsterna inom
det allmännyttiga bostadsföretaget, vilket har lett till en situation där hyrorna
i centralt belägna äldre fastigheter sätts lägre, medan hyrorna för nybyggda
lägenheter kan sättas så högt som folk är beredda att betala.
Figur 2.6. Färdigställda hyresbostäder
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De höga hyrorna i de centrala delarna av Stockholm-Mälarregionen och snedvridningarna på bostadsmarknaden bidrar till segregation och misspassningar
mellan boende och arbete inom regionen. Syftet med hyresregleringen är att
se till att det ska finnas bostäder till rimliga priser, men allmänt sett bidrar
den till avsevärda effektivitetsförluster (Ekonomiska rådet 2003). De flesta
kommunerna äger icke-vinstdrivande bostadsföretag som fördelar lägenheter
till hyresgäster oavsett inkomst, ursprung eller familjestruktur. Barnfamiljer
och hushåll med låga inkomster kan få bostadsbidrag för att klara hyran. Det
finns med andra ord inga subventionerade bostäder (social housing) som i
många andra länder. Bostadsbristen förvärrades av konjunkturnedgången och
Sveriges tidigare politik som ledde till ökade nettokostnader för både byggande och boende. De höga boendekostnaderna har utgjort ett särskilt stort
hinder för personer med låga inkomster, framför allt i Stockholms län, där
priset på boende ökade dramatiskt efter den ekonomiska nedgången i början
på 1990-talet (se figur 2.7). För att stoppa de skenande priserna godkände
till exempel Stockholms stadsfullmäktige strategier för att minska kostnaOECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
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derna för nybyggnation av bostäder under 2004. Stadens bostadsföretag har
genomfört kontraktsupphandlingar och utvecklat nya bostadskoncept för att
lösa problemet. Från statens sida har ett tillfälligt investeringsbidrag införts
för byggande av hyresbostäder i områden med bostadsbrist.
Figur 2.7 Fastighetsprisindex för en- och tvårumslägenheter
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Staten har en viktig roll att spela för att skapa starkare incitament till bostadsbyggande. Sedan 2001 finns det ny lagstiftning som klargör ansvarsfördelningen inom bostadspolitiken. Staten ansvarar för lagstiftningen (om
byggande, planering, krav, bidragssystem) och finansiellt stöd till bostadsbyggande, medan kommunerna ansvarar för planeringen och det allmänna
genomförandet av bostadsbestämmelserna. De politiska beslut som tas för
att åtgärda bostadsbristen bör säkerställa att hyresförhandlingarna gör det
möjligt för de allmännyttiga bostadsföretagen och de privata hyresvärdarna
att täcka alla sina kostnader, vilket inte alltid är fallet när priserna sätts enligt
”bruksvärdesprincipen”. Resultatet av hyresförhandlingarna bör analyseras
ytterligare för att säkerställa att omfördelningen överensstämmer med andra
sociala mål. Hyresgäster som bott länge i samma lägenhet har till exempel en
större makt att förhandla sig till låga hyror, oavsett deras nuvarande inkomster och lägenhetens marknadsvärde. Därför är det dessutom nödvändigt att
få till ett samarbete mellan olika aktörer (mellan förvaltningar, politiker och
privata företag) för att öka antalet hyreslägenheter. Eftersom kommunerna
enligt lag är skyldiga att fastställa bostadsplaner bör de uppmuntras genom
särskilda incitament som hänger ihop med bostadsplanen.
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Att göra kommunerna delaktiga i de regionala strategierna för bostadsplanering
skulle bidra till arbetet med att skapa en flerkärnig region utifrån ett nerifrån och
upp-perspektiv. För närvarande ansvarar kommunerna för att göra planer för
tillhandahållande av bostäder, medan länen ska upprätta utvecklingsplaner och
ekonomiska planer (RUP och RTP). De fastställs oberoende av varandra, vilken
innebär att samordningen och effektiviteten blir lidande. På Stockholmsregionnivå
ger RUFS, den regionala utvecklingsplanen 2001 för Stockholms län, en allmän
överblick över utveckling, tillgång och behov i fråga om bostäder för de kommande
30 åren. Den bedömningen utvecklades i samråd med varje kommun. Denna typ av
gemensam planering mellan kommuner och län bör stärkas ytterligare, särskilt inom
infrastrukturpolitiken, där det skulle leda till en effektivare praktisk tillämpning av
politiken och lägga grunden för en verkligt funktionell region.

Transportpolitik
Tillgänglighetsproblemen och trängseln i Stockholmsregionen beror i huvudsak på otillräckliga offentliga investeringar. Faktum är att transportinvesteringarna är låga i Sverige som helhet, under genomsnittet för OECD (se
figur 2.8). Transportnätens kapacitet har inte utvecklats i takt med vare sig den
lokala befolkningsökningen eller förändringarna i ekonomin. Mellan 1960talet och 1990-talet gjordes inga större investeringar i Stockholmsregionens
vägnät. Många av de små och medelstora LA-regionerna kring Stockholm
upplevde under 1990-talet en befolkningsökning och en ekonomisk tillväxt.
Från de mer avlägsna städerna och arbetsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen har man ofta en pendlingstid på en timme eller mer in till centrala
Stockholm (se figur 2.9).
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Figur 2.8. Infrastrukturinvesteringar som procentuell
andel av BNP, 2003
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Figur 2.9. Restid med tåg och bil i Stockholm-Mälarregionen

Källa: AF infraplan 2005, framtagen för Länsstyrelsen i Västmanland
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Sedan början av 1990-talet har man utvecklat planer för att förbättra tillgänglighet och minska trängseln i trafiken i Stockholm-Mälarregionen. De
planerade investeringarna i infrastruktur i Stockholms län55 som skissas upp
i RUFS är i själva verket en önskelista. Planeringen av investeringarna i
infrastruktur sker i en interaktiv process mellan länsstyrelsen, Vägverkets
och Banverkets regionkontor, i samarbete med verken nationellt. Planen
fokuserar främst på att öka tillgänglighet i regionen genom att förbättra
förbifarts- och genomfartsleder och genom att förbättra tvärförbindelserna i
regionen liksom förbindelserna med andra regioner och län. Målen fram till
2030 är att minska trängseln i innerstaden och möjliggöra ett bättre trafikflöde mellan regionens norra och södra delar och att underlätta resor mellan
förorterna – vilket är den snabbast ökande typen av förbindelser – genom att
låta trafiken gå utanför centrum.
Flera projekt pågår också för att förbättra kapaciteten i de olika länkarna,
bland annat Citybanan/Mälartunneln och Norra länken. I slutet på 1990-talet
gjordes bland annat investeringar för att öka kapaciteten genom att bredda
vägarna in mot de centrala delarna av Stockholm-Mälarregionen.56 En ny
sydlig länk på ringen runt innerstaden (Södra länken) öppnade i oktober 2004.
De större broarna har förbättrats, bland annat genom ökning av kapaciteten
och säkerheten. Offentliga myndigheterna gynnar gärna järnvägen, med
tanke på den ökande omsorgen om miljön.57 Tillgängligheten skulle öka i
hela Stockholm-Mälarregionen om infrastrukturen genom centrala Stockholm
kunde förbättras och om Stockholms Centralstation hade större kapacitet.
Ett strategiskt projekt är Citybanan/Mälartunneln som enligt tidsplanen ska
öppnas 2011. Denna investering kommer att möjliggöra intensivare pendeltågtrafik inom Stockholms län och ett omfattande regionaltågsystem i hela
Stockholm-Mälarregionen. Det kommer också att ge fler långdistanståg till
och från Stockholms Central under rusningstrafiken.
För att åtgärda överbelastningen i biltrafiken gör Stockholms stad som andra
storstadsregioner i OECD och genomför ett försök med trängselskatt (se ruta
2.9). Efter det att Stockholms stadsfullmäktige i juni 2003 antog förslaget om
att genomföra försöket med trängselskatt antog riksdagen i juni 2004 lagen
om trängselskatt (2004:629). Försöket ska pågå från den 3 januari 2006 till
den 31 juli 2006.58 Huvudmålet är att minska trängseln, öka framkomligheten
och förbättra miljön.59 Avsikten med försöket är att pröva om trängelskatter
kan bidra till ett effektivare trafiksystem. Staten står för alla kostnader och
försökets budget är 3,8 miljarder kronor. Även om intäkterna från trängselskatten av rättsliga skäl blir en statlig skatt är det meningen att de ska tillbaka
till Stockholmsregionen för investering i kollektivtrafik och infrastruktur. Nya
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busslinjer och fler infartsparkeringar kommer att inrättas. I samband med valet
i september 2006 kommer en folkomröstning att genomföras för att avgöra
om trängselskatten ska införas permanent. Med tanke på den framgång sådana
avgifter blivit i andra städer, kan trängselskatten bidra till att göra regionen
mer miljömässigt hållbar i framtiden. Bara de som bor i Stockholms kommun
är röstberättigade i folkomröstningen, medan de som bor i kranskommunerna,
och som är de som får betala avgifterna, inte får rösta. För att skapa ett brett
stöd för trängselskatten måste den offentliga sektorn vara öppen med hur
intäkterna kommer att användas. Om trängselavgifterna ska bli effektiva och
verkningsfulla måste kostnaderna och vinsterna granskas noga.
Ruta 2.9. Exempel på tillämpning av trängselavgifter i
London, Trondheim och Singapore
Att finansiera vägar genom att låta användarna betala för att använda en
del av transportnätet är en företeelse som har en lång historia. Ambitionerna med trängselavgifterna är dock betydligt mer långtgående än att
täcka finansieringen av vägar och andra transportnät. Genom att sänka
avgifterna under lågtrafik (och ofta helt avstå från att ta ut någon avgift
tidigt på morgonen) kan man få pendlarna att välja alternativa färdsätt
under rusningstid eller använda vägarna andra tider på dygnet. De intäkter man får in genom trängselavgifterna används ofta för att finansiera
utbyggnaden av kollektivtrafiken och vägnätet. Dessutom kan avgifterna
öka den ekonomiska effektiviteten genom att förbättra trafikflödena och
på så sätt minska bränsleförbrukningen och körtiden. Trängselavgifterna
förbättrar också miljön i innerstaden genom att minska föroreningarna,
bullret, trafikolyckorna och andra negativa faktorer förknippade med
trängseln. Trängselavgifter införs i allt högre omfattning för att minska
trafiken i innerstäder i rusningstid, vilket även var fallet i Singapore,
London och Trondheim.
London
I centrala London hade man stora problem med trängsel, vilket ledde till att
borgmästaren införde ett högst kontroversiellt system med trängselavgifter
(congestion charging scheme, CCS) i februari 2003. Försöket motiverades
med att det skulle leda till minskad trängsel, förbättrade bussnätverk och
göra London till en generellt trevligare plats. CCS innebär att en avgift
på 5 pund (7 euro) per dag tas ut för alla fordon som rör sig i centrala
London på vardagar mellan klockan 7:00 och 18:30. Taxibilar, minitaxi med tillstånd, utryckningsfordon och miljöbilar är undantagna från
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trängselavgiften och vissa förare, som exempelvis boende i innerstaden
och bilbärgningsfirmor, är berättigade till en reducerad avgift. Kameror
som är placerade på vägar runt omkring stadens centrum läser av bilarnas
registreringsskyltar för att säkerställa att alla betalar. De pengar som kommer in via trängselavgifterna måste gå tillbaka till stadens transportsystem.
Även om det fortfarande finns en del motstånd mot trängselavgiften har
den generellt fått positiva effekter:
De kollektiva transportnäten används numera i större utsträckning än
tidigare. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet i London ökade
med 0,7 % från uppskattningsvis 33,2 % till 33,9 % under perioden 2002–
2003. I synnerhet bussresorna ökade med 7 %, medan tunnelbaneresandet
faktiskt sjönk med 1 % (Londons stad, 2005).
Trängseln inom avgiftszonen minskade med cirka 30 % jämfört med det
etablerade referensvärdet (Transport for London, 2005). Minskningen i
centrala London neutraliserades dock av en ökad trafik i stadens ytterområden. Som en följd av detta förblev den totala vägtrafiken konstant med
11 miljoner bil-/motorcykelresor per dag (Mayor London, 2005).
Effekterna av trängselavgifterna på de angränsande områdena runt staden
var generellt neutrala. (Transport for London, 2005).
Trots att trängselavgifterna infördes under en period av ekonomisk
avmattning visar undersökningar att de haft en marginell inverkan på
huvudparten av företagen och näringslivet i området. (Transport for
London, 2005).
Trondheim
Den norska staden Trondheim har tillämpat trängselavgifter de senaste tio
åren. Avgifterna infördes från början för att finansiera ringleder runt staden
som skulle omdirigera trafiken bort från stadens centrum, men har även
finansierat förbättringar i kollektivtrafiken och en rad olika miljöprojekt.
Trots att många motsatte sig projektet i början kom de flesta att acceptera
det efter några år. Avgiften är 15 norska kronor (2 euro) och är alltså betydligt lägre än den i London, som uppgår till 5 pund (7 euro). Skatten ska
avskaffas under 2005, då man redan finansierat ringlederna. Trondheim
införde världens första elektroniska betalsystem för infart i en stad. 80 %
av förarna har en transponder, ett litet plastföremål som placeras i vindrutan
på varje bil och som kommunicerar med betalstationerna varefter pengarna
dras automatiskt från förarens konto (Vägverket, 2002).
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Singapore
Ett manuellt betalningssystem infördes i Singapore 1975. På den tiden
utförde särskilda kontrollpersoner visuella kontroller vid varje infart.
Det elektroniska betalsystemet (Electronic road pricing, ERP) infördes
1998. Avgiftszonerna delas in i centrala affärsdistrikt, där avgiftssystemet
gäller mellan 7.30 och 19.00, och motorvägar/yttre ringleder, där avgiftssystemet gäller mellan 7.30 och 9.30. Avgiftszonerna är betydligt mindre
än i London. Trängselavgifterna betalas via ett kontantkort som måste
fästas på bilens vindruta. Avgiften betalas automatiskt när fordonet passerar betalstationen. Detta kontantkort kan köpas och laddas i butiker, på
banker, på bensinstationer och i särskilda automater. Trängselavgifterna
ledde till en minskning av trafiken i betalzonen med 13 % under de tider
då avgiftssystemet gällde. Det ledde till en minskning av antalet ensamma
förare och fler bilar började köra i zonen under andra tider än rusningstid.
ERP-systemet ledde också till att det tidigare systemet som medförde en
tung pappersexercis kunde minskas ner.60
Ansvaret för kollektivtrafiken är uppdelat mellan staten och kommunerna,
och även mellan länen, vilket allvarligt hämmar genomförandet av en sammanhängande politik för infrastrukturutbyggnaden. Ansvarsfördelningen kring
infrastrukturutbyggnaden är komplex och organisationerna arbetar oberoende
av varandra. När det gäller exempelvis järnvägstransporter ansvarar det statliga
Banverket för underhåll och utveckling av järnvägsinfrastruktur och fördelning
av tillgänglig kapacitet på järnvägsnätet. Banverket delar in landet i fem geografiska enheter, baserade på funktionella transportflöden snarare än på de 21
länen. Men i många fall är det just länen som ansvarar för pendeltågstrafiken
inom sina respektive geografiska områden. Denna ansvarsfördelning har i
vissa fall lett till ineffektivitet när det gäller resor mellan länen.
Det finns dock en del positiva exempel på transportsamarbete. Ett exempel
är ABC-samarbetet – ett informellt partnerskap för gränsöverskridande samarbete mellan Stockholms och Uppsala län som syftar till bättre förbindelser
mellan länen.61 Kollektivtrafikföretagen i Stockholm (SL) och Uppsala (UL)
beslutade 2004 att genomföra ett gemensamt projekt, vilket godkändes av
staten 2005. En annan gemensam insats mellan de regionala kollektivtrafikföretagen i Stockholm-Mälarregionens fem län och SJ kommer att vara till
fördel för regionens pendlare. I januari 2006 infördes ett pendlarkort som
gäller på alla InterCity-tåg och regiontåg i Mälardalen och på expresstågen
från Stockholm till andra städer i regionen. Initiativet är en vidareutveckling av samarbetsprojektet Trafik i Mälardalen, TiM. Det nya pendlarkortet
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anpassas till den personliga reseprofilen så att reseplanering och betalning
för resor blir enklare för pendlaren. Ett annat exempel är Haga Forum, ett
regionsövergripande samarbete mellan företrädare för länsstyrelser och
politiker i Stockholm-Mälarregionen, som bedrev opinionsarbete för att få
med järnvägstunneln Citybanan i den senaste nationella planen. Haga Forum
startade också processen med att utarbeta en gemensam regional vision för
transporter och trafik 2030. Processen pågår fortfarande och involverar 47
valda politiker från olika partier i regionens kommuner och landsting.
De hinder som begränsar samarbetet med den privata sektorn om investeringar
i infrastruktur måste undanröjas. Arlanda Express62 är det första försöket med
ett offentlig-privat partnerskap i Sverige, och det har krävts en särskild lag för
att undanröja restriktioner på olika nivåer. Arlanda Express ägs och drivs av
A-Train AB, som också projekterade och byggde Arlandabanan. När banan
stod färdig 1999 överlämnades anläggningen till svenska staten. I gengäld
fick A-Train AB leasa tillbaka Arlandabanan med en exklusiv koncession
som ger företaget rätten att köra tågtrafiken på banan fram till 2040. A-train
AB såldes 2004 till Macquarie European Infrastucture Fund, ett internationellt
investmentbolag som investerar i infrastruktur. Stockholm, och hela Sverige,
kan tjäna på fler offentlig-privata partnerskap för infrastrukturutbyggnaden.
Den privata sektorn skulle kunna engageras på ett tidigare stadium i planeringen. Dessutom skulle staten kunna skapa en mer gynnsam miljö för att få
med den privata sektorn i den regionala utvecklingen genom att undanröja
hinder, t.ex. genom att lätta på reglerna och skapa skatteincitament som lån
med låg ränta, samt genom en tydlig fördelning av ansvaret (riskerna).
Ruta 2.10. Offentlig-privata partnerskap (PPP) i OECD-länderna
Offentlig-privata partnerskap (PPP) kallas det när den privata sektorn
finansierar, utformar, bygger, underhåller och driver delar av en infrastruktur som den offentliga sektorn traditionellt står för. Offentlig-privata partnerskap kan också innebära att den privata sektorn köper upp
befintliga delar av infrastrukturen och bygger om dem. Offentlig-privata
partnerskap innebär att en privat aktör åtar sig uppdraget att tillhandahålla
offentlig infrastruktur under hela dess livscykel, vilket normalt innebär
20–30 år. (Efter denna tidsperiod återgår denna oftast till staten.) Den
privata aktören tar sedan ut en årlig avgift för användning av infrastrukturen. Avgiften kan antingen betalas av staten eller genom avgifter från
användarna, eller en kombination av båda. Bland offentlig-privata partnerskap finns även privata finansiella initiativ (private finance initiatives,
PFI), projekt för offentliga tjänster och privata projekt. Offentlig-privata
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partnerskap har oftast använts inom transportinfrastruktur, men andra
exempel innefattar bland annat skolor, sjukhus, kontorsbyggnader samt
vatten- och reningsverk.
Offentlig-privata partnerskap har som mål att nå effektivitetsvinster
genom att använda konkurrerande leverantörer från den privata sektorn,
överföra riskerna från regeringen och dra fördel av kunnandet i den privata sektorn. Partnerskapen verkar ha störst dragningskraft på storskaliga
projekt som innefattar vittgående drift- och underhållskrav under hela
projektets livscykel. Det förklarar varför motorvägar är så vanliga exempel
på sådana partnerskap.
Offentlig-privata partnerskap har oftast ingåtts vid projekt inom väginfrastruktur. Portugals ambitiösa nationella vägprogram, som omfattar 5
miljarder euro, är exempel på ett projekt där man använder sig av offentligprivata partnerskap. De används också inom övrig transportinfrastruktur,
som exempelvis flygplatser och järnvägar. Nederländerna använder ett
sådant partnerskap vid införandet av expresstågsförbindelser för Thalystågen i landet. Atens nya flygplats byggdes med hjälp av ett offentligprivat partnerskap. Partnerskapen används i allt högre utsträckning även
för projekt inom miljöinfrastruktur, som exempelvis vattenförsörjningsanläggningar och anläggningar för hushållsavfall. Det största antalet projekt
har genomförts inom byggnadsbranschen, exempelvis skolor, sjukhus,
vårdhem, fängelser, ambassader och allmänna kontorsbyggnader. I dessa
fall täcker de offentlig-privata partnerskapen endast själva byggnaderna
och inte verksamheterna i byggnaderna.
Man bör dock inte överdriva förekomsten av offentlig-privata partnerskap.
I Storbritannien investerades endast omkring en tiondel av de offentliga
medlen genom offentlig-privata partnerskap 2003–2004, en siffra som hållit sig relativt konstant över tiden. Detta innebär att ungefär nio tiondelar
av investeringarna görs på traditionellt sätt genom upphandlingar.
Välstrukturerade offentlig-privata partnerskap kan förbättra effektiviteten
i samtliga faser – utformning, byggande, underhåll och drift. Den mest
omfattande analysen av offentlig-privata partnerskap har genomförts i Storbritannien (United Kingdom Government, 2003). Enligt undersökningen
genomfördes nästan 90 % av alla offentlig-privata projekt i tid, medan
motsvarande siffra för projekt som inte genomfördes via sådana partnerskap
låg på 30 %. Fyra femtedelar av alla offentlig-privata partnerskap låg inom
budget, medan motsvarande andel för andra projekt var en fjärdedel.
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De lärdomar man kan dra från offentlig-privata partnerskap med utgångspunkt i erfarenheterna från OECD-länderna är att en korrekt fördelning av
riskerna mellan staten och den privata samarbetspartnern är av avgörande
betydelse för hur väl projektet faller ut. Ett vanligt problem är att staten
står för huvudparten av riskerna vid partnerskapet. Det är också nödvändigt att noggrant jämföra intäkter och utgifter innan man bestämmer sig
för den ena eller den andra lösningen, och offentlig-privata partnerskap
bör genomgå en minst lika noggrann granskning som traditionella utgiftsposter vid sammanställningen av budgeten.
Källa: OECD (2005g).

2.3. Slutsats: Mot en integrerad och sammanhållen regional strategi
På det hela taget är de enskilda politiska strategier som drivs i Stockholmsregionen för den ekonomiska utvecklingen lika bra som i jämförbara regioner. Många av dem är i själva verket troligen mer avancerade. Frågan för
Stockholmsregionen är därför hur man ska bibehålla denna styrkeposition
och fortsätta att växa. Den politik som förs för att främja en kunskapsbaserad
ekonomi (innovation, kluster, små och medelstora företag och entreprenörskap) måste integreras med den politik som drivs för att gynna en bättre miljö
för etableringar (t.ex. transporter och bostäder) liksom med den politik som
gäller immateriella tillgångar (humankapital och socialt kapital). En bättre
samordning av investeringsbeslut på en bredare regional nivå är av yttersta
vikt för att förbättra regionens konkurrensförmåga och för att fullfölja integrationen av Stockholm-Mälarregionen.
Det finns ett antal utmaningar som måste tas itu med när det gäller politiken
i stort.
• För det första är summan av de många enskilda politiska strategierna i
fråga om ökad konkurrenskraft mindre än helheten. De splittrade insatserna
ger inte en tillräckligt tydlig och stark signal till näringslivet för att kunna
påverka företagens beteenden. Den brist på politiskt ledarskap som
diskuterats ovan kan vara den främsta orsaken till varför det har varit lättare
att inleda många små enskilda program med begränsad samordning än en
integrerad och övergripande strategi.
• För det andra finns en tendens att göra insatser som är politiskt oomtvistade
och ”inne”. Öppenheten för nya ansatser, som klusterutveckling, är något
mycket positivt. En del av insatserna inriktas dock mer på enskilda verktyg
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än på den specifika svagheten i näringslivets förutsättningar. Utbildning har
till exempel stått i fokus för ansträngningarna att öka entreprenörskapet.
Detta är visserligen ett steg i rätt riktning, men strukturen för incitament till
små och medelstora företag är ett mer grundläggande strukturellt problem.
Yrkesutbildning, som är ett användbart verktyg för att möta behoven på
arbetsmarknaden och underlätta integrationen av invandrare, verkar ha
blivit omodernt.
• För det tredje tycks fördelningen av resurser mellan enskilda politiska
initiativ gynna den gamla typen av ekonomi och inte den nya kunskapsdrivna
ekonomin. Stöd som FoU-finansiering och direkta företagsstöd har gått
till etablerade industrier och stora företag, oftast genom direktstöd. Detta
tillvägagångssätt var en av de centrala delarna i den gamla svenska
regionalpolitiken som syftade till att investera i infrastruktur och bevarade
traditionella eller olönsamma industrier i de mindre gynnade regionerna i
norr. Den statliga politiken verkar röra sig bort från detta synsätt, men det
är ännu för tidigt att bedöma vad som bara är retorik och vad som omsätts
i praktiken.
En mer sammanhållande och övergripande strategi för ekonomisk utveckling i
regionen rekommenderas. Även om regionerna går igenom korta ekonomiska
cykler krävs det, när det gäller deras marknadspositioner, en generationsväxling innan det blir någon riktig förändring av den regionala eller globala
hackordningen (Savitch och Kantor, 2003). I en ständigt mer konkurrensutsatt,
global och föränderlig ekonomisk omgivning måste städerna och regionerna
utforma adekvata ekonomiska strategier med medellånga och långsiktiga
perspektiv, och också genomföra dem. När man förbereder en strategi är det
viktigt att både granska storstadsregionens ställning och i detalj kartlägga
både säkra och potentiella konkurrensfördelar och systematiskt analysera och
utvärdera dem. Det finns oerhört många faktorer som kan göras till politiska
mål. För att kunna kartlägga vilka politiska strategier som är relevanta för
regionen/storstaden och samtidigt passar in i de nationella politiska målen och
ramarna är det viktigt att man går från att räkna upp potentiella bidragande
faktorer till en ansats där man fastställer prioriteringar, analyserar orsakssamband i den regionala ekonomin osv. (OECD 2005a).
Stockholm behöver utarbeta en strategi som tydligt fastställer vilka unika
värden regionen har för avsikt att erbjuda företag som söker en marknadsplats. På grundval av denna positionering skulle man inom strategin lägga
fast en handlingsplan som inriktar sig på de områden som är viktigast för att
tillhandahålla det man lovat. En hörnsten i en sådan åtgärdsplan är att samla
de enskilda insatserna för att skapa kluster till en överbryggande strategi. Det
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är också viktigt att man håller igen med åtgärder inom områden som är mindre
relevanta ur det strategiska perspektivet. Oavsett om regionen lyckas utarbeta
en strategi för konkurrenskraft eller inte, bör den fastställa en handlingsplan
för att hantera tillväxtens effekter. Denna skulle omfatta insatser för infrastruktur och bostäder som ökar regionens kapacitet i samma utsträckning som
dess ekonomi och befolkning förändras. Den skulle också omfatta särskilda
åtgärder som kan säkerställa tillgången på arbetskraft med lägre och medelhög kompetens i regionen, till exempel genom yrkesutbildningsprogram och
särskilda projekt för billigare bostäder.
En strategi för regional ekonomisk utveckling förutsätter styrelseformer som
stämmer överens med regionens fokus. Av de skäl som beskrivs i denna rapport verkar det råda en klar enighet i regionen om att det behövs en sådan
struktur för att stärka Stockholm-Mälarregionen. Den nya strukturen behöver
troligen legitimeras genom direktvalda politiker för att kunna bli ett huvudforum för politiskt beslutsfattande i regionen – att bara samordna de befintliga
initiativen vore ett steg framåt, men inte tillräckligt. Detta är troligen enklast
att genomföra med utgångspunkt från Stockholms län (genom att överlåta
mer resurser och beslutbefogenheter åt det hållet) än med utgångspunkt från
hela Stockholm-Mälarregionen. Att skapa denna nya regionala struktur är en
utmaning, men skulle samtidigt vara mycket gynnsamt för regionens konkurrenskraft på lång sikt (se kapitlet om styrelseformer).
Inrättandet av ett Stockholms Konkurrenskraftsråd skulle kunna vara ett
konkret initiativ för att stödja utvecklingen av en regional strategi genom
politiskt ledarskap och offentlig-privat dialog (se ruta 2.11). Ett sådant råd
skulle formellt ledas av regionens, länets eller kommunens politiska ledare
(beroende på responsen på föregående rekommendation) och en ledande
företagsledare. Rådet skulle bestå av företrädare för den regionala Triple
Helix-modellen (offentlig sektor, privat sektor, forskningssektor). Det skulle
få en huvudroll vid utvecklingen av en övergripande ekonomisk strategi för
regionen (se kapitel 3). Rådet kunde vara vägledande för ett antal arbetsgrupper som fokuserar på specifika kluster och övergripande frågor. I arbetsgrupperna skulle specialister från företag, myndigheter, universitet/högskolor och
andra institutioner samarbeta för att identifiera specifika åtgärder och definiera
inom vilket ansvarsområde de ska genomföras. Den offentliga sektorns roll i
rådet måste bedömas noga, eftersom erfarenheterna tyder på att den privata
sektorn bör ha den operativa huvudrollen om verkligt partnerskap ska kunna
utvecklas.
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Ruta 2.11. Konkurrenskraftsråd
Huvudsyftet med inrättandet av ett konkurrenskraftsråd är att skapa ett
forum för dialog mellan den offentliga sektorn, det privata näringslivet,
arbetsmarknaden och den akademiska sektorn. Ett konkurrenskraftsråd
kan, särskilt genom att utnyttja de icke-statliga sektorernas expertkunskaper, förse regeringen med välgrundade och konkreta rekommendationer
och åtgärdsprogram. Det kan också bidra till en effektiv mobilisering av
de unika kunskaper och resurser som dessa icke-statliga samarbetspartner besitter för att kunna genomföra de rekommenderade åtgärderna.
Etableringen av ett konkurrenskraftsråd bör dock vara djupt förankrat
i det specifika nationella, regionala, socioekonomiska och institutionella sammanhanget. Tidigare erfarenheter av inrättande av nationella
konkurrenskraftsråd visar att den institutionella formen, medlemmarna,
finansieringen och fokusområdena varierar när det gäller utformningen
av politikrekommendationerna. För att nämna ett exempel på variationer
i institutionell form inrättades det irländska konkurrenskraftsrådet genom
lagstiftning. Konkurrenskraftsrådet i Singapore inrättades i form av ett
direktiv från Singapores president till Handels- och industriministeriet
om att undersöka framtidsutsikterna för Singapores konkurrenskraft.
Det amerikanska konkurrenskraftsrådet inrättades genom en kallelse till
företagsledare, universitetsrepresentanter och fackliga ledare med uppmaningen att samarbeta med regeringen för att ”placera den nationella
konkurrenskraften längst fram i amerikanernas medvetande”. Bland medlemmarna i de olika råden återfinns representanter för en bred spännvidd
av sektorer, från såväl regeringen som den privata och den offentliga sektorn. Konkurrenskraftsråden kan också ha varierande uppgifter och rapporteringskrav. Det irländska konkurrenskraftsrådet rapporterar direkt till
regeringen med förslag på arbetsplaner och särskilda rekommendationer
angående förbättringar av politiken. I Irland är rapporteringsförfarandet
mycket omfattande: rådet sammanställer både en vägledande rapport och
en årlig rapport med politiska rekommendationer. Ett utmärkande drag
hos ett konkurrenskraftsråd att jämföra med andra typer av samarbeten
kan vara att det, utöver att enbart ge rådgivning och utbildning, arbetar
tillsammans med regeringen i uppbyggnaden och förstärkningen av
konkurrenspolitiken. Det bör dock noteras att råden, även om de förser
regeringen med strategier, inte ersätter de olika branschernas förmåga
eller nödvändigheten för dessa att skapa egna åtgärdsplaner och strategier
för att uppnå en starkare konkurrenskraft.
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Konkurrenskraftsråd kan också inrättas på regional nivå för att svara
mot behov av att underlätta den lokala ekonomiska tillväxten och bygga
upp den regionala konkurrensförmågan. Ett belysande exempel är inrättandet av det regionala konkurrenskraftsrådet i staten Massachusetts. I
en väl samordnad ansats för att identifiera statens styrkor och svagheter
och maximera den regionala tillväxtpotentialen inrättade guvernören i
Massachusetts, Mitt Romney, sex regionala konkurrenskraftsråd som
representerade följande regioner i staten: Berkshires, Cape och öarna,
centrala Massachusetts, nordöstra Massachusetts, Pioneer Valley och
sydöstra Massachusetts. Vart och ett av de sex råden har ungefär 25 medlemmar bestående av representanter från det privata näringslivet, det högre
utbildningssystemet och utvalda centrala befattningshavare i respektive
region. Varje råd har delat ordförandeskap med en lokal företagsledare
samt med Massachusetts Secretary for Economy Development. Den
största skillnaden (enligt Romney) mellan de befintliga organisationerna
och de nya konkurrenskraftsråden är att man i de senare inkluderar
representanter från det högre utbildningssystemet. De regionala konkurrenskraftsråden är bland annat ansvariga för att göra ingående analyser
av klimatet i regionerna, utvärdera regionernas förmåga att dra till sig
nya företag, identifiera företag och jobb som är i riskzonen samt för att
utveckla en strategi att skapa möjligheter genom att bygga på de lokala
resurserna som humankapital, infrastruktur och ekonomiska investeringar.
Råden förväntas utveckla strategidokument för sina regioner och dessa
dokument ska identifiera vilka åtgärder såväl de statliga organen som det
privata näringslivet och forsknings- och utbildningssektorn bör prioritera.
Inrättandet av dessa regionala konkurrenskraftsråd bygger till stor del
på erfarenheter från cirka tio år sedan, då Massachusetts inrättade ett
guvernörsråd för ekonomisk utveckling för staten som helhet som svar
på den svåra ekonomiska nedgången.
Källa: The Commonwealth of Massachusetts Executive Department (2003).

Den nationella politiken bör återspegla Stockholm-Mälarregionens betydelse
som ekonomisk motor för alla regioner i den svenska ekonomin. Att ge stöd
åt den ekonomiska tillväxten i Stockholm innebär klara fördelar för hela
Sveriges ekonomi. Den nationella regeringen har en viktig roll att spela för att
hjälpa de övriga regionerna att inse hur de tjänar på Stockholms ekonomiska
tillväxt. En nationell politik som försöker hålla tillbaka tillväxten i Stockholm,
såsom det nuvarande utjämningssystemet och prioriteringarna i fråga om
investeringar i infrastruktur bidrar inte till att stödja Sveriges internationella
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konkurrenskraft. I linje med trenderna inom OECD bör finansieringen av
politiska insatser och program med en regional dimension i allt högre grad
prioritera tillväxt framför omfördelning. Likaså bör man beakta effekterna
av en politik som till synes är fokuserad på tillväxt men där tonvikten vid
genomförandet ändå fortfarande till stor del verkar ligga på att försäkra sig
om lika fördelning (som exempelvis programmet Vinnväxt som i första hand
riktar sig till mindre regioner med bara ett kluster). Den nationella regeringen
har också en viktig roll i att främja samarbete på regional nivå och se till
att befogenheterna och incitamenten finns för att garantera att de regionala
ekonomiska strategierna genomförs.
En bättre samordning och rationalisering mellan de centrala myndigheterna
bör prioriteras. Flera OECD-länder koncentrerar sig nu i allt högre grad på
att få bort överlappningen av program genom att minska antalet myndigheter
som upprättar program och genom att minska antalet program betydligt.
Denna förändring är en återkoppling på reaktioner från näringslivet, där
man är frustrerad över alla olika och ofta överlappande statliga program,
med olika kriterier och olika myndigheter i ledningen. Överlappningen av
program har på ett negativt sätt påverkat företagens förmåga eller vilja att
engagera sig i programmen, vilket har gjort dem mindre effektiva. Sverige
bör vidta mer radikala åtgärder än vad som för närvarande görs för att minska
programöverlappningen.
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NOTER
33. ”Vi konkurrerar inte med Sverige utan med resten av världen”, Rune Fransson,
universitetsdirektör på Karolinska Institutet, http://www.stockholmregionen.
org/iusr/documents/Organisation/22-08-2003-med%20malar%20council.
pdf
34. Stockholm BioRegion är en förening som samlar regionala företag, den
akademiska och den offentliga sektorn. Dess syfte är att göra Stockholmsregionen till en internationellt konkurrenskraftig innovativ enhet inom
bioteknik och biomedicin längs axeln Strängnäs, Södertälje, Huddinge,
Stockholm och Uppsala.
35. Se databasen USTPO (http://www.uspto/gov/patft/) och Europeiska
kommissionen (2002).
36. Minns erfarenheterna inom mobiltelefonin där den avancerade efterfrågan,
bland annat på en gemensam nordisk standard, var en av de drivkrafterna
bakom framgången för Ericsson, Nokia och andra.
37. Lagstiftningen om att stoppa tillhandahållandet av medicinska tjänster
genom privatägda företag är ett aktuellt exempel på hur sådana tillfällen
går om intet.
38. Se Fördel Stockholm-Mälardalregionen (2004b).
39. Stockholms stads finansiering till Time.Stockholm upphörde i slutet av
2003.
40. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, 2001/02.
41. Örjan Solvell talar om Greta Garbo-effekten, dvs. Hollywoods förmåga att
locka till sig världens bästa filmtalanger.
42. Detta kan också vara ett av skälen till varför till och med högkvalificerade
invandrare har så svårt att komma in i de ekonomiska nätverken, trots den
starka politiska viljan att åstadkomma detta (se nästa avsnitt).
43. Holdingbolaget vid Uppsala Universitet (UUAB) är exempelvis ett privat
aktiebolag som ägs av universitet och ger stöd åt nystartade företag och
avknoppningar.
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44. Rektorerna vid Handelshögskolan i Stockholm, KI, KTH, Stockholms
universitet, SLU och Uppsala universitet har nyligen bildat ett nätverk
som ska samarbeta för att sälja in regionen hos internationella forskare
och locka till sig utländska investeringar till forskning. Stockholms
akademiska forum är ett samarbete mellan nio universitet och högskolor
i Stockholmsregionen. Instituten har kommit överens om att samarbeta
med studentrekrytering, forskningsinformation och marknadsföring av
Stockholm som ett kompetenscentrum. Forumet driver också en webbtjänst
där företag kan hitta kompetens inom Stockholms akademiska system.
45. Bedömning och validering av utländska examensbevis tar fortfarande lång
tid och invandrare har ofta svårt att få sina examina erkända i Sverige,
och arbetsgivarna kan ha svårt att förstå exakt vilka kvalifikationer en
invandrande sökande kan ha.
46. Den nya politiken presenterades i regeringens proposition “Utveckling och
rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet” (Prop. 1997/98:165). Se
Justitiedepartementet (2003).
47. Programmet för kulturell mångfald har tre allmänna politiska mål, nämligen:
1) Identitet – att främja ett samhälle som erkänner, respekterar och speglar
en kulturell mångfald så att människor från alla slags bakgrund känner
delaktighet och samhörighet med Kanada 2) Social rättvisa – en vision
om ett samhälle som garanterar att alla behandlar rättvist och jämlikt och
som respekterar alla människors värdighet, oavsett deras ursprung, samt
3) Medborgardelaktighet – att arbeta för att se till att alla har både möjlighet
och förmåga att delta i skapandet av sitt samhälles framtid.
48. www.vancouvereconomic.com.
49. Ett nytt system för statliga räntebidrag för byggande av hyresfastigheter och
bostadsrätter infördes 1993 och var avsett att minska det statliga finansiella
stödet. Det har dock nyligen resulterat i högre räntebidrag, då den nominella
räntan är lägre (omkring 5 %) än i det tidigare systemet (över 10 %).
50. Effekterna av hyresregleringen för nybyggda hyreslägenheter kommer att
bero på skillnaden mellan marknadshyrorna och de reglerade hyrorna, och
elasticiteten i tillgången på hyresbostäder. Mer diskussioner om detta hittas
hos Ekonomiska rådet (2003).
51. Hyreskontrollen på kommunala bostäder avskaffades på 1950-talet, medan
den på privata fastigheter fortsatte att gälla fram till 1968, då den indirekta
hyreskontrollordningen infördes.
52. I Stockholms stad var antalet omvandlingar till bostadsrätter (kommunalt
ägda hyresenheter 431 och andra hyresenheter 4 587) nästan dubbelt så
många som antalet nybyggda enheter (2 715) år 2003 (Stockholms stad
2003).
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53. Enligt en undersökning som gjordes direkt i kommunerna såldes omkring
55 000 lägenheter inom allmännyttan under perioden 1999–2002 till
ägare utanför den kommunalägda allmännyttiga bostadssektorn. Av dessa
försäljningar ägde 70 % i Storstockholmsområdet, och mer än en fjärdedel
i själva Stockholms stad. I Stockholmsområdet omvandlades de flesta
av dessa till bostadsrätter (Europeiska kommissionen, EGUE (2004). I
Stockholms stad har 5 000 bostäder gjorts om till bostadsrätter, varav 8,6 %
tidigare var uthyrda av kommunen (Stockholms stad 2003).
54. Se Martinson (2001), OECD (2005l) och Europeiska kommissionen
(2004).
55. Planen godkändes av Stockholmsberedningen, med godkändes bara delvis
av riksdagen på grund av den statliga investeringsplanen för perioden fram
till 2015.
56. Det är en samfinansiering: exempelvis finansieras 25 % av Norra länken
(väg) av Stockholms stad. Citybanan (tåg) som är under förhandling, kan
delvis finansieras (25 %) gemensamt av Stockholms stad och Stockholms
läns landsting.
57. En aspekt av infrastrukturutvecklingen är hänsyn till miljön och
landskapsbilden. I Stockholm planeras två nya spår (vilket kommer att
resultera i en fyrspårig järnväg) samt Mälartunneln som ska förbinda de
norra delarna med de södra. Byggandet kommer att inledas 2006 och öka
kapaciteten med 400 tåg om dagen. Förbifartsleden Södra länken, som
invigdes 2004, har en underjordisk del med 4,5 kilometer tunnlar, vilket
har ökat kapaciteten med 60 000 fordon om dagen.
58. Avgiftszonen omfattar Stockholms innerstad och ett tjugotal betalstationer
har placerats ut. Avgiften registreras automatiskt vid passering in eller
ut genom stationerna vardagar mellan 6:30 och 18:30, med högre taxa
under rusningstrafik. Avgiften per passage kommer att vara mellan 10
och 20 kronor och maxbeloppet är 60 kronor per fordon och dag. Taxi,
kollektivtrafik, motorcyklar och miljöbilar är undantagna.
59. Delmålen för försöket är: 1) minskad trafik med 10-15 % på de mest
belastade vägarna 2) ökad framkomlighet på gator och vägar 3) minskade
utsläpp av hälsofarliga föroreningar och koldioxid 4) invånarna ska uppleva
att stadsmiljön förbättras 5) mer resurser till kollektivtrafiken.
60. www.lta.gov.sg
61. Det pågår initiativ för att inrätta smidigare kommunikationer och utveckla
Arlanda flygplats till det största navet i Sverige.
62. Arlanda Express förbinder Arlanda med Stockholms central på 20
minuter.
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Kapitel 3
Att bygga upp styrelseformer för storstadsregionen

Inledning
Under de senaste årtiondena har Stockholm nått stora framgångar, och framhålls ofta som en av de mest innovativa regionerna. Detta har underlättats
av kombinationen av en väl fungerade offentlig politik och effektiva institutioner. I takt med öppnandet mot den internationella marknaden blir det allt
mer uppenbart att Stockholm inte innehar en ohotad ledande ställning, utan
bara är en av många storstadsregioner. Som vi har konstaterat i de föregående
kapitlen krävs det nu, för att bibehålla Stockholms dragningskraft och hittills
så goda resultat på de europeiska marknaderna och världsmarknaderna, att
man tänker om när det gäller strategin för konkurrenskraft och börjar utnyttja
de befintliga möjligheterna till ekonomiska agglomerationsvinster. Förmågan
att möta dessa utmaningar kommer att vara beroende av den institutionella
förmågan att mobilisera de offentliga, privata och samhälleliga resurserna
på lång sikt. Med andra ord behövs det anpassningsbara och innovativa
styrelseformer för att politiken och strategierna på ett framgångsrikt sätt ska
kunna genomföras.
Liksom i många andra storstadsregioner i OECD är den nuvarande ledningsstrukturen i Stockholmsregionen föråldrad och dåligt anpassad till sina uppgifter. Några av de största utmaningarna är följande:
• Fragmenterad administrativ struktur inom storstadsregionen som leder
till en dålig överensstämmelse mellan den befintliga administrativa
strukturen och storstadsregionens geografiska gränser, samt avsaknaden
av en ledningsstruktur för hela storstadsregionen som skulle kunna hantera
detta. Stockholm har brett ut sig geografiskt medan de gamla administrativa
gränserna har förblivit oförändrade, vilket har skapat ett lappverk av
kommuner inom storstadsregionen, var och en med sina egna intressen att
bevaka.
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• En jämförelsevis svag och inte alltid funktionellt anpassad mellannivå,
nämligen länen, vars administrativa gränser inte heller passar in på
storstadsregionen Stockholm. Länsgränserna ritades upp för flera hundra år
sedan och avspeglar varken Stockholms LA-region (som omfattar två län och
ytterligare fyra kommuner) eller den utvidgade Stockholm-Mälarregionen
(fem län). Enligt regeringsformen är landstingen bara en annan typ av
lokal förvaltning. Deras ansvarsområde är i huvudsak begränsat till hälsooch sjukvården (i vissa fall även länstrafik och ekonomisk utveckling),
till skillnad från det starka kommunala självstyret och den starka statliga
förvaltningsnivån.
• Begränsad horisontell samordning mellan de lokala organen (gäller både
kommuner och landsting) i vissa delar av Stockholm-Mälarregionen, vilket
kan orsaka transaktionskostnader vid genomförandet av den offentliga
politiken och till att ekonomiska skalfördelar inte utnyttjas, och, vad värre
är, förhindrar tillkomsten av en regional vision som kan främja regionens
konkurrenskraft. Det finns inte särskilt många institutionella instrument
för horisontell samordning mellan kommuner och landsting, men det finns
några intressanta nerifrån och upp-initativ.
• Ökande finansiellt tryck och skattetryck på kommuner och landsting
inom storstadsregionen. Kommunerna och landstingen i StockholmMälarregionen har en stark självständighet i fråga om beskattning, vilket
många lokala och regionala organ i OECD-länderna avundas dem. Men det
faktum att de bara förfogar över en typ av skatt, nämligen inkomstskatten,
gör dem mycket känsliga för konjunktursvängningar och kan avskräcka
kommunerna från att satsa på näringslivsutveckling och investera i
infrastruktur. Det nuvarande skatteutjämningssystemet som leder till att
stora belopp överförs från Stockholmsregionen till andra regioner i Sverige
ses dessutom ofta som ett hinder för tillväxten.
• Svag samordning mellan myndigheter på grund av svagheter inom det
nuvarande offentliga förvaltningssystemet och bristen på en övergripande
statlig storstadspolitik. Bristen på sektorsövergripande samordning på central
nivå och centralstatens svaga ställning på regional nivå gör att genomförandet
och tillämpningen av den nuvarande statliga regionala utvecklingspolitiken
blir osammanhängande. Situationen förvärras ytterligare av det faktum att
Stockholm är en stor och komplex storstadsregion.
• Otillräcklig dialog med näringslivet i fråga om ekonomiska utvecklingsfrågor
och över huvud taget bristande delaktighet från de icke-offentliga sektorerna
(näringslivet och det civila samhället) i debatten om styrelseformer
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för storstadsregionen, regionaliseringsprocessen och administrativa
reformer.
Detta kapitel inleds med en redogörelse för Sveriges förvaltningssystem, en
modell som ofta beskrivs som ”timglasmodellen” på grund av de två starka
nivåerna på central och lokal nivå med den svaga regionala nivån i mitten. Vi
lyfter här fram vad systemet innebär för Stockholms storstadsregion. Vidare
tar vi upp frågan om horisontell samordning och går igenom de befintliga
institutionella verktygen och nerifrån-och-upp-initiativen. De olika alternativen för att utveckla styrelseformer för Stockholmsregionen diskuteras, med
beaktande av nuläget i den svenska regionaliseringsprocessen. I det tredje
avsnittet sätts fokus på den nationella regeringens roll för storstadsutvecklingen, där utvecklingen av en ny regional utvecklingspolitik för storstadsregionen Stockholm hämmas på grund av svaga vertikala kopplingar, svag
sektorsövergripande samordning på central nivå och begränsad överföring
av kompetens och ansvar från central nivå till lokal/regional nivå. Det fjärde
avsnittet handlar om lokala finansiella frågor för Stockholmsregionen. Särskild
tonvikt läggs på behovet av att reformera det nuvarande skatteutjämningssystemet mot bakgrund av det tryck som den åldrande befolkningen kommer att
utöva på systemet. Kapitlet avslutas med några allmänna rekommendationer
för att förbättra styrelseformerna i Stockholmsregionen, vilket är samtliga
administrativa nivåers ansvar (det är allas sak).

1. Stockholm i det svenska förvaltningssystemet
1.1. Timglaset: Starka myndigheter på central och lokal nivå,
svaga regionala myndigheter
Det svenska förvaltningssystemet kännetecknas av ett centraliserat beslutsfattande på statlig nivå. Sverige är en enhetsstat som är indelad i 21 län och 290
kommuner, och har alltså tre direktvalda församlingar: Riksdagen på nationell
nivå, landstingsfullmäktige på regional nivå och kommunfullmäktige på lokal
nivå (se figur 3.1). Det centrala regeringskansliet är onekligen starkt, men
det är inte särskilt stort. Regeringskansliet i sig består av nio departement,
stadsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen. Dessa departement och
avdelningar utgör tillsammans regeringskansliet, med omkring 4 500 anställda tjänstemän. Departementen styr över 300 myndigheter och statliga
verk, som i sin tur sysselsätter omkring 250 000 anställda. Beslutsfattandet
om övergripande nationella mål på områden som hälso- och sjukvård, ekonomisk utveckling och utbildning koncentreras alltså till regeringskansliet och
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respektive departement, liksom övervakningen av programgenomförandet
för att se till att de önskade resultaten uppnås.
Figur 3.1. Det svenska institutionella ramverket
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and Agencies
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Källa: Regionplane- och trafikkontoret, (RTK).

Genomförandet är dock i hög grad decentraliserat till den subnationella – och
framförallt den kommunala – nivån. Sveriges 290 kommuner har långtgående
befogenheter inom en rad olika områden. Den vittgående delegeringen av
ansvar till den lokala nivån, i kombination med en jämförelsevis omfattande
kommunal beskattningsrätt, ger kommunerna en mycket stor självständighet
gentemot den nationella regeringen. Det medför att man kan arbeta innovativt
för att tillhandahålla tjänster som på ett effektivt sätt motsvarar de lokala
behoven. Samtidigt leder en ökande centralisering av det normativa beslutsfattandet till att kommunerna och landstingen får mindre handlingsutrymme i
själva genomförandet. Det innebär dock inte att kommunerna och landstingen
bara är bihang till den centrala nivån. Kommunernas stora självständighet,
som länge varit utmärkande för den svenska politiska kulturen, är också
lagfäst i 1974 års regeringsform. Enligt denna grundlag krävs antingen ett
nationellt val eller en folkomröstning innan man kan göra någon förändring
av kommunernas konstitutionella ställning. I de flesta andra enhetsstater har
den nationella regeringen relativt fria händer att göra stora förändringar av
de lokala förvaltningarnas struktur, privilegier och så vidare. Kommunernas
utgifter är också en viktig del av det svenska systemet, med tanke på tunga
poster som grundskole- och gymnasieutbildning, barnomsorg, äldreomsorg,
handikappomsorg, väg- och vattenförvaltning, avfalls- och energihantering
samt fritids- och kulturverksamhet (se figur 3.2). Kommunerna äger många
företag (1 416 år 2003), främst bostads- och fastighetsbolag.
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Figur 3.2. Utgiftsposter för kommunerna (i procent), 2002
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Care for disabled
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Källa: SCB 2005.

Landstingen, den regionala mellannnivån, ansvarar i huvudsak för hälso- och
sjukvården och är svaga i fråga om beslutsfattande, genomförande och politisk
legitimitet. De 20 landstingen bör ses som ett mer specialiserat lokalt organ
med beskattningsrätt, snarare än ett regionalt organ som står över kommunerna i den svenska administrativa hierarkin. I den svenska regeringsformen
anges faktiskt bara två förvaltningsnivåer, kommunerna (med primär- och
sekundärkommuner) och regeringen. Sedan 1862 års reform har dock länen
valda landsting som är oberoende i förhållande till regeringen. Landstingen
är i första hand ansvariga för en stor del av den svenska hälso- och sjukvården. Över 80 % av landstingens budget används till hälso- och sjukvård för
att utföra verksamhet enligt nationellt fastställda normer. I Stockholms län
går lite mindre av landstingets budget till hälso- och sjukvården (76 %), då
landstinget också ansvarar för kollektivtrafiken, ett ansvar som annars normalt delas med kommunerna. En del landsting har fler uppgifter i fråga om
regional utveckling (se figur 3.3). Landstingen får väldigt lite öronmärkta
statliga bidrag och de har själva rätt att höja landstingsskatten. Även om
normerna för hälso- och sjukvård är ganska strikta har landstingen en del
frihet att besluta om vilka tjänster på hälso- och sjukvårdsområdet som de
vill erbjuda. I jämförelse med lokala och regionala organ i vissa andra länder
har de dock mindre frihet att bestämma över såväl nivå och typ av tjänster,
som hur de ska fördela budgeten.
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Figur 3.3. Utgiftsposter för landstingen (i procent), 2003
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Källa: Finansdepartementet (2004b).

Utöver landstingen finns dessutom 21 länsstyrelser. De kan betraktas som
en administrativ länk mellan den nationella regeringens strategiska mål och
kommunernas och landstingens genomförande av dessa. Länsstyrelserna
ansvarar för att den nationella politiken samordnas och genomförs i alla län.
De har också ett delansvar för den regionala utvecklingen. Länsstyrelsernas
styrelser utses av regeringen. Fram till reformen 2003 utsågs länsstyrelsernas styrelser av landstingen, medan landshövdingen utsågs (och fortfarande
utses) av regeringen. I omkring hälften av länen finns olika lösningar för att
överföra uppgifter som gäller regional utveckling från länsstyrelserna till
kommunala samverkansorgan.

1.2. Hur ser det ut i Stockholm? Svaga och splittrade regionala
myndigheter
Någon effektiv strategisk planering för Stockholm-Mälarregionen kan inte
genomföras inom den nuvarande institutionella ramen. Liksom i de flesta
OECD-länder stämmer inte de geografiska gränserna för storstadsregionen
Stockholm överens med de administrativa områdena, antingen det definieras
som den funktionella arbetsmarknadsregionen eller den större StockholmMälarregionen. Flera frågor, som fysisk planering och transportinfrastruktur,
bostads- och arbetsmarknad, företagskluster och den privata sektorns intressen, kräver ett bredare fokus, än de 65 kommunerna i Stockholm-Mälarregionen (eller de 36 kommunerna i LA-regionen Stockholm). Länsstrukturen är
också dåligt anpassad för att hantera bredare regionala frågor, med tanke på
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den dåliga samstämmigheten mellan de geografiska gränserna och storstadsregionen Stockholm. En del av länen är mycket små och länsgränserna har ett
historiskt ursprung.63 LA-regionen Stockholm omfattar två län (Stockholm
och Uppsala) och Stockholm-Mälarregionen motsvarar fem län. Alla dessa
län har nära förbindelser och är sammanlänkande funktionellt.
De svenska svaga regionalplaneringsbefogenheterna förvärras av den fragmentering av institutioner som kännetecknar Stockholm-Mälarregionen. Följden av den svenska ”timglasmodellen” är att kommunerna har ett omfattande
planeringsansvar – ofta kallat planmonopol. På länsnivå har länsstyrelserna
(som utses av regeringen) ansvaret för att upprätta regionala planer genom
att samordna insatserna från de statliga myndigheterna för planeringsfrågor,
särskilt i fråga om transport- och miljöpolitik. I praktiken har dock länsstyrelserna en mycket begränsad räckvidd när det gäller att genomdriva en
regional utvecklingsplans intentioner, eftersom planen inte är bindande för
kommunerna. I Stockholms län har ansvaret överförts på det direktvalda landstinget, men inte heller här är planen bindande för kommunerna (se ruta 3.1).
Även om landstingen fick en mer framträdande roll i fråga om den regionala
planeringen, skulle deras fokusering på hälso- och sjukvården troligen ”äta
upp” de ansträngningar och resurser som de borde lägga på regional planering
och ekonomisk utveckling.
Ruta 3.1. Mot en integrering av fysisk planering och ekonomisk utveckling: Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS)
RUFS 2001 är en regional utvecklingsplan för Stockholms län som godkändes av landstingsfullmäktige i november 2002 och som gäller fram till
november 2008. RUFS är inriktad på fysisk planering och har sin rättsliga
grund i plan- och bygglagen och lagens bestämmelser om samråd.
RUFS fungerar som utgångspunkt för olika typer av planer för regionen.
Planen fokuserar främst på att öka framkomligheten i regionen genom att
kraftigt förbättra förhållandena för förbifarts- och genomfartstrafik och
genom att förbättra tvärförbindelserna i regionen liksom förbindelserna
med andra regioner och utlandet. Detta kräver samordning av markanvändningen och planeringen av transportssystem, liksom samarbete
mellan olika typer av transportmedel. Planen används därför ofta som
beslutsunderlag för att avgöra vilka investeringar som ska ingå i den
nationella planeringen av transportsystem.
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Medan RUFS utvecklades vidgades perspektivet till att också omfatta
frågor om innovation, integration och kompetensutveckling. RUFS
utgör därför ett unikt svenskt exempel på ett försök att bättre integrera
den regionala fysiska planeringen med regional utveckling. Planen har
också godkänts som regional utvecklingsplan (RUP) för Stockholms
län av länsstyrelsen i Stockholm och av de statliga myndigheterna. En
aktualitetsprövning som genomfördes genom en samrådsprocess 2005
avgjorde att RUFS fortfarande är aktuell.
Planen grundas på följande fem strategier som har vuxit fram under planerings- och samrådsprocessen: i) Öka regionens kapacitet (bostäder och
transportsystem, högskolor och universitet). ii) Stärk regionens innovationsmiljö (resurser till utbildning och forskning) och utveckla regionala
kärnor i de yttre områdena. iii) Vidga och håll ihop regionen genom bättre
transportsystem mellan regionerna och bättre interna förbindelser. iv)
Utveckla strukturer och system i regionen. v) Internationalisera regionen (öppenhet för samarbete, utbyten och kontakter med andra regioner
genom transportsystemen).
Källa: Stockholms läns landsting (2003)

2. Horisontellt samarbete och styrelseformer för storstadsregionen
2.1. Samarbete mellan kommuner: nuläget
2.1.1. Ett antal institutionella verktyg…
I Sverige finns det många olika mekanismer för samarbete mellan kommuner och landsting. Kommunerna kan antingen ingå ett vanligt avtal om ett
specifikt samarbete (exempelvis om en kommun behöver använda plats i en
annan kommuns äldreboende eller kapacitet i en annan kommuns reningsverk). För mer övergripande, organiserat samarbete kan parterna bilda ett
kommunalförbund. Inom ett kommunalförbund kan en eller flera kommuner
samarbeta med ett eller flera landsting. Ett kommunalförbund kan dessutom
ges rätten till offentligt myndighetsutövande, bland annat att fatta beslut som
påverkar enskildas och företags rättigheter och skyldigheter. Antalet kommunalförbund i Sverige ökar och 2000 fanns det sammanlagt 60 stycken. En
annan form av samarbete är gemensamt ägande där två eller flera kommuner
eller landsting bildar en gemensam nämnd för att hantera en viss verksamhet, som driften av en skola eller vårdinrättningar. I juli 2004 fanns det 22
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sådana gemensamma nämnder. Kommuner och landsting kan också inrätta
gemensamt ägda bolag eller stiftelser. De gemensamma nämnderna får dock
inte utöva sådan myndighet som påverkar enskildas och företags rättigheter
och skyldigheter. Kommuner och landsting driver omkring 1 600 bolag och
stiftelser i Sverige. De flesta av dessa ägs helt av en kommun eller ett landsting, men de utgör ändå ett kraftfullt verktyg för samarbete. Majoriteten av de
kommunala bolagen har inrättats för att sköta va-frågor, energidistribution,
kollektivtrafik och fastighetsförvaltning.64
De kommunala samverkansorganen är hittills den mest avancerade formen
av samarbete mellan kommuner och landsting. En lag från 2002 har gjort
det möjligt för länen att bilda kommunala samverkansorgan, om alla länets
kommuner är överens om att delta i samverkansorganet. Landstinget kan
också vara medlem. De kommunala samverkansorganens styrelser väljs
indirekt och organen finansieras med medlemsavgifter. De finansieras också
delvis av staten, för de uppgifter som övertas av statens företrädare på länsnivå, dvs. länsstyrelserna. De ansvarar för samordningen av det regionala
utvecklingsarbetet och beslutar över vissa statliga medel för regional utveckling, infrastrukturplanering och EU:s regionalpolitik och strukturfonder.
Medlemmarna i ett kommunalt samverkansorgan kan också inrikta sig på
andra områden, som kollektivtrafik, kulturella institutioner, turism, näringslivsutveckling och internationellt samarbete. Hittills har nio län65 inrättat
kommunala samverkansorgan i Sverige. I Stockholm-Mälarregionen har tre
av de fem länen (Uppsala, Södermanland och Örebro) inrättat kommunala
samverkansorgan.

2.1.2…med ett intressant nerifrån-och-upp-initiativ
På Stockholm-Mälarregionnivå har ett intressant samarbete inletts på initiativ från ledande företrädare i kommuner och landsting. Samarbetet mellan
Stockholm-Mälarregionens största orter går tillbaka till 1988 och tog konkret
form 1992 då Mälardalsrådet bildades (se ruta 3.2). Mälardalsrådet bildades
som en informell ideell organisation för att underlätta informationsutbyte och
nätverkssamarbete mellan kommunerna och landstingen på frivillig grund.
Medlemmar i rådet är de fem landstingen och 53 av de 65 kommunerna (april
2006). Mälardalsrådet lade 2003 fram en vision om att skapa en attraktiv
region för individer och företag genom en hållbar livsmiljö med växande
global konkurrenskraft. Mälardalsrådet har sedan 2004 inriktat sin verksamhet
på flera olika områden. Det har arbetat för samordning av infrastruktur- och
transportplanering, Östersjösamarbetet och för att öka insikten om den globala
konkurrenskraften. Det har också främjat regional utveckling och integration
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genom samordnade insatser för miljö, näringslivsutveckling och arbetsmarknad, kultur och turism samt flerkärnig utveckling och planering.
Ruta 3.2. Från Mälardalsgrupp till Mälardalsrådet
Mälardalsgruppen bildades 1988 som en diskussionsgrupp och blev ett
informellt forum för informationsutbyte och diskussioner mellan kommuner och landsting i regionen. En stor del av diskussionerna handlade
om skyddet av Mälarens vattenkvalitet, inte minst med tanke på att
sjön utgör dricksvattentäkt för över 1,5 miljoner människor i Stockholmsregionen. Ett av huvudsyftena med samarbetet var att förhindra
föroreningar som skulle kunna komma från metallindustrier, eller från
transporter av varor och kemikalier. Infrastrukturinvesteringarna runt
sjön var också en viktig fråga, eftersom befolkningen i regionen förväntas
öka med 600 000 människor fram till år 2030. Mälardalsgruppen bestod
från början av tjänstemän från Mälardalens fyra landsting (Stockholm,
Uppsala, Sörmland och Västmanland) och de fyra största kommunerna i
regionen (Stockholms stad, Uppsala, Eskilstuna och Västerås). Diskussionsgruppen Mälardalsgruppen omvandlades 1992 till Mälardalsrådet,
en ideell intresseorganisation med politiska företrädare från landsting och
kommuner. Det nya rådet byggde vidare på Mälardalsgruppens arbete,
och syftet med Mälardalsrådets diskussioner var att främja integration
och samordning av de regionala utvecklingsfrågorna. En viktig punkt
var infrastrukturplaneringen, i synnerhet i fråga om järnvägar och vägar
kring Mälaren
Mälardalsrådet är fortfarande ett ideellt och informellt forum för att underlätta
utbyte och nätverkssamarbete på frivillig grund och det har ingen officiell
institutionell ram. Den vision Mälardalsrådet har lagt fram är tydlig, men det
saknas praktiska åtgärder och konkreta mekanismer för att förverkliga den.
Rådet har ingen formell roll i regional planering och ekonomisk utveckling.
Med ett sekretariat på fem personer och en budget på bara 10,7 miljoner
kronor, som kommer från medlemsavgifter, är Mälardalsrådet idag bara en
frivilligorganisation som inte kan göra så mycket mer än att skapa nätverk
mellan regionens olika offentliga organ och sträva efter att vara en plattform för att sprida information och främja en gemensam förståelse för de
stora strategiska regionutvecklingsfrågorna inom Stockholm-Mälarregionen.
Skapandet av en plattform för informationsspridning (utöver de kommunala
samverkansorganen och andra kommunala samverkansformer) är konstruktivt
för att bidra till dialogen, men det skapar inte någon formell mekanism för
beslutsfattande, konfliktlösning eller problemhantering.
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2.2. Förberedelse av styrelseformer för storstadsregionen
Ytterligare horisontell samordning krävs inom Stockholm-Mälarregionen
för att kunna hantera en rad regionsövergripande frågor som inte kan lösas
effektivt på den nuvarande länsnivån och inom en så fragmenterad institutionell ram. Dessa frågor är bland annat infrastruktur för transport och
bostäder, strategisk planering och ekonomisk utveckling. På det hela taget
visar det mellankommunala samarbetet vägen, men de pågående initiativen
saknar formella strukturer och mandat för samarbetet. De fungerar mer som
diskussionsforum än som handlingsorienterade, gemensamma organisationer
för beslutsfattande. Dessutom är det mycket troligt att allmänheten inte känner till vad de gör, eller ens att de existerar. När man söker efter en lämplig
lösning måste man ta hänsyn till den regionaliseringsprocess som pågår i hela
Sverige och till diskussionerna i Ansvarskommittén (se nedan). Det verkar
som om Stockholm har att välja mellan att inrätta en ny organisation med
direktvalda representanter och oberoende finansiering eller inrätta en ”lättare”
form av styrelseformer för storstadsregionen, eventuellt genom att förstärka
de samarbetsstrukturer som redan finns.

2.2.1. Regionaliseringen i Sverige
Regionaliseringsdebatten har pågått länge i Sverige. Det var under början
av 1990-talet, inför Sveriges anslutning till Europeiska gemenskapen, som
regionaliseringen åter började diskuteras, och debatten fortsatte sedan i samband med själva anslutningen. Debatten drevs på av de nya möjligheterna
till gränsöverskridande samarbete och tillgången till strukturfonderna. I detta
sammanhang har man diskuterat flera strategier för att anpassa mellannivåerna till regionaliseringens utveckling. Det mest radikala reformförslaget,
som lades fram i en rapport 1992, var att minska antalet län till mellan sex
och tolv och i varje sådan region inrätta dels en central nationell myndighet
underställd regeringen, dels ett regionalt organ med ett direktvalt regionfullmäktige. Andra förslag i samma rapport var bland annat följande: i) att
stärka det statliga ansvaret på länsnivå och en samordning av den nationella
politiken under länsstyrelsen; ii) att utveckla samarbetet mellan kommunerna: de ansvarsområden som för närvarande faller under landstinget eller
länsstyrelserna skulle föras över till de ”storkommuner” som bildas på detta
sätt; iii) att stärka den regionala makten genom att delegera ansvarsområden
från länsstyrelserna till de valda landstingen, eventuellt i kombination med
en minskning av antalet län.
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Regionaliseringen har tagit ny fart i och med den nya statliga regionala
utvecklingspolitiken. Debatten om regionalisering och regionalt självstyre
fick nytt bränsle för tre år sedan när regeringens officiella mål för regional
planering och ekonomisk utveckling ändrades från omfördelning till tillväxt. Detta är en mycket viktig och nästan ideologisk förändring, och om
den genomförs grundligt kommer den att betyda enormt mycket för att ge
den regionala nivån och institutionerna mer makt. Det är dessutom mycket
troligt att denna politik kommer att fortsätta drivas även efter valet i september 2006, oberoende av valutgången. Som nämndes i kapitel 2 var den
statliga regionala utvecklingspolitiken tidigare inriktad på att se till att de
fattigare regionerna inte kom för långt efter de mer framgångsrika och att
skillnaderna mellan de olika regionernas utveckling hölls till ett minimum.
För detta mål krävdes små och ganska svaga regioner, och ett övergripande
och heltäckande utjämningssystem. Utjämningssystemet har egentligen inte
ifrågasatts, men den nya synen på regional utveckling kräver att regionerna
utvecklas harmoniskt och att alla deltar för att utveckla landet. Detta borde
normalt innebära större, mer funktionellt integrerade regioner, som har något
att säga till om i den regionala utvecklingspolitiken så att de kan anpassa de
åtgärder som genomförs efter regionens situation och behov.
Regionförsöken som genomförts i två regioner sedan 1997 har visat sig ge
goda resultat och kan tjäna som exempel för andra regioner. De två regionförsöken är Västra Götaland (tre län, inklusive Göteborgs stad) och Skåne
(två län). Regionförsöken ledde till att länen i de två regionerna gick samman och inrättade regionförbund. Regionförbunden ansvarade inte bara för
landstingens traditionella uppgifter som hälso- och sjukvård, utan också för
program för regional och ekonomisk utveckling, vilka annars normalt hanteras av länsstyrelsen. Senare infördes en ny regional ansvarsuppdelning, två
regioner med direktvalda politiska organ – Skåne och Västra Götaland – en
region med en indirekt vald regionförbundsstyrelse – Kalmar – och en region
där en kommun tar på sig de regionala funktionerna – Gotland. Regionerna
har övertagit vissa uppgifter från staten, bland annat ansvaret för regional utveckling, näringslivsstöd och beslut om investeringar i regional infrastruktur.
Dessa regioner har tagit över ansvaret för den regionala utvecklingen under
en försöksperiod. När det gäller Skåne och Västra Götaland, där också de
geografiska gränserna ändrades, har försöksperioden förlängts till och med
2010. Kalmar och Gotland har fått sina ansvarsområden permanentade enligt
propositionen. Europarådets kongress för lokala och regionala organ (CLRAE)
har i sin rapport om lokal och regional demokrati i Sverige som antogs i juni
2005 framhållit några viktiga slutsatser i sin analys.66 I rapporten understryks
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särskilt det faktum att försöksregionerna ”har upplevt en ekonomisk tillväxt
och ökat sin kapacitet när det gäller att förvalta utvecklingsprogram inom
olika sektorer, alltifrån transport till hälso- och sjukvård, något som inte
hade hänt om det inte vore för regionförsöket”.67 I rapporten nämns också
att regionförsöken har haft ett starkt stöd hos kommunerna. Den preliminära
bedömningen i rapporten är att denna erfarenhet av decentralisering verkar
vara positiv i försöksregionerna.

2.2.2. Vad har Stockholm för alternativ?
Ett valt regionalt organ
En möjlig lösning för att stärka den regionala nivån är ett direktvalt organ
för storstadsregionen med egen budget. Denna typ av organisation skulle ha
tillräckligt mycket politisk legitimitet och självständighet för att kunna skapa
klarhet och effektivitet i de regionala styrelseformerna. Ett dokumenterat exempel på en sådan institution är den amerikanska staden Portlands ”Metro”, eller
Metropolitan Service District (se ruta 3.3). Problemet med detta alternativ
är att det sannolikt skulle bli politiskt impopulärt. Beskattningsrätten skulle
behöva flyttas från en förvaltningsnivå till den nyinrättade nivån. Men ett
organ med ansvar för ett område som inte ger invånarna någon direkt och
tydligt identifierbar service kan knappast öka öppenheten eller betraktas som
särskilt användbart av medborgarna. I Portland Metros fall var kommunerna
redan vana vid att delstatsregeringen lade sig i en stor del av verksamheten. Så
när de överförde makten till ett regionalt organ flyttade de i stor utsträckning
bara över befogenheter till ett organ i vars styrelse de skulle vara direktrepresenterade. I Sveriges fall skulle däremot en ny regional institution av det här
slaget innebära att beskattningsrätt och administrativa befogenheter flyttas
från kommunerna, som ju har en mycket stor självständighet och aldrig har
behövt vara underställda ett regionalt organ Det verkar finnas mycket få,
om ens några omständigheter där denna typ av omvandling av den lokala
strukturen är politisk genomförbar i Sverige.
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Ruta 3.3. Exempel på en vald storstadsförvaltning:
Metro (Portland, Oregon)
Metropolitan Service District, vanligen kallat Metro, är en förvaltning för
storstadsområdet Portland i delstaten Oregon, och den enda direktvalda
regionala förvaltningen i USA. Metro omfattar över 1,3 miljoner invånare
i Clackamas, Multnomah och Washington counties, och de 25 städerna i
storstadsområdet Portland i Oregon. Metro skapades av väljarna genom
att man slog samman Columbia Region Association of Governments
(CRAG) och the Metropolitan Planning Commission vid ett val i maj
1970. I sin nuvarande form blev Metro operativ den 1 januari 1979.
Metro styrs av en rådsordförande som väljs i regionen och sex ledamöter
som väljs i distrikten. Metro har också en revisor som väljs i regionen.
De väljs alla för en period av fyra år. Rådet utser en förvaltningschef och
en allmän åklagare. Metro har egen finansiering, där intäkterna främst
kommer från brukaravgifter, och förvaltningen har visat sig vara ett av
de mest effektiva planeringsorganen i USA.
Metro förvaltar gränsen för stadstillväxt (Urban Growth Boundary)
som är den rättsliga gränsen mellan stad och landsbygd i regionen. Den
utvecklar också långsiktiga planer för utveckling, transportsystem och
markanvändning, och ansvarar för avfallshantering och miljöskydd.
Metros program och planeringsverktyg bidrar till att skydda luft, vatten,
parker, naturområden samt livsmiljöerna för fisk och vilda djur. Mer
specifikt har Metro följande funktioner:
• Planerar markanvändning och ansvarar för att förvalta Portlandregionens gräns för stadstillväxt, den rättsliga gränsen mellan stad och
landsbygd vars syfte är att begränsa stadsutbredningen. Samordnar
samarbetet mellan områdets städer och counties för att se till att det
finns utvecklingsbar mark för 20 år framåt.
• Fungerar som områdets storstadsplaneringsorgan och ansvarar för
planeringen av regionens transportsystem, även om det är TriMet som
driver de flesta av regionens busslinjer och tågtrafiksystemet MAX
Light Rail.
• Förvaltar flera parkanläggningar, bland andra regionalparkerna Blue
Lake och Oxbow, territorialparken Howell, Glendoveers golfbana,
Sauvie Island och Gleason Memorial Boat Ramps, Chinook Landing
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Marine Park, naturreservaten Smith and Bybee Lakes Wildlife Area
och Beggars-tick Wildlife Refuge, samt fjorton begravningsplatser
från pionjärtiden i Multnomah County.
• Ansvarar för skötseln av deponier och återvinningsstationer.
• Äger och driver Oregon Convention Center, Oregon Zoo, Portland
Center for Performing Arts, och Portland Metropolitan Exposition
Center (konferenscenter, djurpark, centrum för scenframställning och
utställningscenter).
• Ansvarar för kartritning, samt för att skydda livsmiljöer för fisk och
vilda djur.
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Service_District och http://www.metroregion.org.

Om vi ser till Sverige skulle erfarenheterna från regionaliseringen i Skåne och
Västra Götaland kunna anpassas och genomföras åtminstone i Stockholms
län, eller ännu hellre i Stockholms LA-region som omfattar Stockholms och
Uppsala län. De uppenbara framgångarna med regionalt självstyre i Skåne
och Västra Götaland väcker frågan om det vore möjligt med ett asymmetriskt
angreppssätt där några regioner går vidare i enlighet med Skånes modell.
Ett sådant asymmetriskt angreppssätt tillämpas i allt högre utsträckning i
andra europeiska länder som Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien.
I Stockholms fall skulle de två länen Stockholm och Uppsala slås ihop till
ett enda. Denna nya region skulle ha en vald styrelse med en ordförande och
ansvara både för det som nu är de två landstingens uppgifter och den regionala och ekonomiska utvecklingsplaneringen. Detta verkar vara den bästa
lösningen. Trots att det redan har diskuterats flera gånger och fortfarande
ligger på Ansvarskommitténs bord är det fortfarande inte klart om detta skulle
kunna vara politiskt acceptabelt. För att ett väl underbyggt beslut ska kunna
fattas krävs först en teknisk bedömning av de eventuella positiva effekterna
från försöken med regionalt självstyre i Skåne och Västra Götaland. I varje
analys som görs angående möjligheterna att tillämpa denna modell i Stockholmsregionen måste man ta i beaktande såväl regionförsökens objektiva
resultat som eventuella skillnader mellan de tre regionernas situation och
allmänhetens förväntningar.
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Mindre avancerade styrelseformer för storstadsregionen
Inrättandet av ett mellankommunalt organ är något som kan övervägas utan
att man behöver inrätta en ny förvaltningsnivå. I fråga om effektivitet kan
det näst bästa vara att förlita sig på en samarbetsmekanism hellre än på
ett självfinansierat och direktvalt administrativt organ, men det har också
sina egna fördelar när det gäller att främja kommunikation och eventuellt
begränsa tendenser till att byråkratin växer sig för stor. Den lättare formen
av mellankommunala organ ansvarar oftast för att mobilisera lokala aktörer
kring en gemensam strategisk vision för hela regionen, som i Grand Lyonområdet eller storstadsregionen Bilbao. I vissa fall ansvarar de också för att
tillhandahålla regionomfattande tjänster, som Greater Vancouver Regional
District, som ansvarar för dricksvatten, avloppsrening, återvinning och avfallshantering (se ruta 3.4).
Ruta 3.4. Några exempel på lättare storstadsförvaltningsstrukturer
The Greater Vancouver Regional District (GVRD)
Greater Vancouver Regional District i Kanada är en frivilligorganisation
som har haft stora framgångar i Vancouvers storstadsregion. Regionen
har stora problem på grund av den snabba tillväxten, underinvestering i
infrastruktur och så vidare. Liksom Stockholm är Vancouver en relativt
liten kommun i en större storstadsregion. Storstadsregionen Greater
Vancouver är också ganska lik Stockholm-Mälarregionen. Kanada har
liksom Sverige tre administrativa nivåer. En stor del av samspelet mellan
administrativa nivåerna är därför likartat – flera instanser påverkar direkt
och indirekt enskilda frågor, den regionala planeringen och resursförvaltningen påverkas av kommunernas beslut och motstridiga politiska prioriteringar inverkar på initiativens effektivitet. Även om ansvarsområdena
är fördelade på ett annat sätt i Kanada kan Vancouvers erfarenheter ge
en inblick i de möjligheter och utmaningar som ett samarbete mellan de
administrativa organen kan innebära ur ett lokalt perspektiv.
GVRD är ett partnerskap mellan de över 20 kommuner som tillsammans
utgör storstadsområdet Greater Vancouver. City of Vancouver är en av
partnerna i Greater Vancouver Regional District (GVRD). GVRD:s roll
är att: (i) tillhandahålla de allmännyttiga tjänster som är mest ekonomiskt
och effektivt att hantera på regional nivå, t.ex. dricksvattensförsörjning,
avloppsrening, återvinning och bortskaffande av avfall; (ii) skydda och
förbättra livskvaliteten i regionen genom att förvalta och planera tillväxt
och utveckling, samt skydda luftkvaliteten och grönområdena. GVRD
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fungerar som ett organ för gemensamt beslutsfattande. Systemet är organiserat så att varje medlemskommun är med och bestämmer hur GVRD
ska drivas. GVRD:s styrelse består av borgmästare och ledamöter från
medlemskommunerna, representerade efter befolkningsstorlek.
Ett antal av de principer som styr GVRD:s organisation och verksamhet
är relevanta för Sverige:
• Öppenhet och ansvar. GVRD består av lokalt valda ledamöter, och
mötena är vanligtvis öppna för allmänheten. Eftersom GVRD inte
har egna valda ledamöter, utan i stället består av representanter från
andra organ, kopplas det lokala och regionala styret samman, och
enskilda medlemmar kan inte göra politiska vinster genom att ställa
sig i opposition mot sina motparter, och de måste i stället bestämma
tillsammans.
• Undvikande av dubbelarbete och överlappning. GVRD gör det möjligt
att undvika uppbyggnaden en stor byråkratisk struktur och dubbelarbete
som ofta förknippas med fullskaliga regionala organ i strukturer med
två nivåer.
• Kommunikation och samarbete. Kopplingarna mellan de lokala
organen och de regionala distrikten skapar en kontaktyta mellan lokala
och regionala frågor. Båda nivåerna förblir medvetna om den andras
prioriteringar och planer. När en regional strategi förändras är de
övriga regionala aktörerna fullt medvetna om vad dessa förändringar
innebär.
• Formellt ansvar för ett antal uppgifter. Dessutom kan organisationen
välja att frivilligt ta på sig andra roller. Detta säkerställer att dess roll
inte förväxlas med andra lokala samverkansorgan, som British Columbias kommunförbund (Union of British Columbia Municipalities) som
fungerar mer som en politisk språkrörsorganisation.
• En kollektiv strävan mot en gemensam vision. GVRD har upprättat
en bärkraftig strategi för regionen som stöds av alla dess medlemmar.
Tack vare detta är alla parter, trots lokala skillnader, engagerade i att
följa strategin.
Storstadsregionen Lyon
Région Urbaine de Lyon (RUL) i Frankrike är en förening som bildades
1989 på frivillig grund av flera départment – som motsvarar länsnivån i
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Sverige – och som inriktar sig på att utarbeta planer och strategier för en
ekonomisk och hållbar utveckling på en funktionell storstadsregionnivå.
RUL företräder 2,6 miljoner invånare och dess medlemmar finns på olika
förvaltningsnivåer: 4 department, 700 kommuner plus en mängd mellankommunala organisationer (50 kommunförbund, Lyons stadsförbund
som omfattar 55 kommuner, och Saint-Etiennes agglomerationsförbund
som omfattar 43 kommuner).
RUL har en budget på 540 000 euro, som finansieras av de olika medlemmarna. Dess huvuduppgift är att utarbeta strategiska planer kring så vitt
skilda frågor som rörlighet inom regionen, hållbar utvecklingspolitik,
regionens attraktionsförmåga, infrastruktur, logistik, storstadsfunktioner.
Målet är att definiera hela storstadsområdets funktion och strategier (framkomlighet, grundläggande infrastruktur, grönområden) och att samordna
översiktsplanerna från de olika instanserna i Lyonområdet.
Tack vare Région Urbaine de Lyon har man stärkt den ekonomiska utvecklingen i området, som är en av Frankrikes mest integrerade regioner. Samarbetet har varit särskilt framgångsrikt i fråga om rörlighet, kollektivtrafik
(där taxorna har harmoniserats på regionnivå) och hållbar utveckling (där
man utarbetade en gemensam strategi 1998). Région Urbaine de Lyon är
öppet gentemot angränsande storstadsområden (Saint-Etienne Metropolis,
Vienne, Villefranche, Isère, Ambérieu-Plaine), vilket gör det lättare att
utveckla planerna på att bygga upp ett flerkärnigt storstadsområde.
När det gäller Stockholm-Mälarregionen skulle denna nya samarbetsstruktur
åtminstone få ansvaret för regional planering och för att upprätta en gemensam
strategisk vision. För att stanna kvar inom den befintliga svenska ramen är en
möjlighet att inrätta ett kommunalt samverkansorgan för Stockholm-Mälarregionen. Det skulle innebära att de två nuvarande kommunala samverkansorganen upplöstes och att det i stället bildades ett gemensamt kommunalt
samverkansorgan för hela Stockholm-Mälarregionen (som omfattar fem
län). Medlemskapsregler och arbetsordning skulle följa de som gäller för de
nuvarande kommunala samverkansorganen. De fem landstingen skulle inte
påverkas i fråga om sitt kärnansvarsområde hälso- och sjukvård. Det är bara
Stockholms läns landsting som skulle få ge upp sitt ansvar för regional planering till förmån för den nya storregionala organet. Man skulle också behöva
besluta om huruvida ansvaret för kollektivtrafiken ska överföras till det nya
organet (en lösning med flera fördelar) eller om den nuvarande situationen

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

3. ATT BYGGA UPP STYRELSEFORMER FÖR STORSTADSREGIONEN—177

(kollektivtrafiken ombesörjs av kommunerna och Stockholms läns landsting)
kan bibehållas (en lösning som skulle stöta på mindre motstånd). Men även
om ett kommunalt samverkansorgan är klart mellankommunalt, och har den
fördelen att på ett brett och tydligt sätt engagerar alla kommuner, har det
också en rad nackdelar. Det finns inga klart identifierade ansvarsområden
och eftersom kommunerna ofta har olika prioriteringar är sådana program
svåra att utarbeta och genomföra. Inrättandet av ännu ett organ på länsnivå
(det tredje, om man räknar in länsstyrelsen) kan visa sig bli kostsamt och det
kommer definitivt att göra den administrativa strukturen och verksamheten
mindre transparent för medborgarna. Det är dessutom inte klart om dessa
organ skulle ha möjlighet att harmonisera medlemmarnas ståndpunkter och
samverka med de övriga parterna (statliga organ, men också mycket viktigt,
näringslivet, icke-statliga organisationer och andra).
En möjlighet är att använda det nuvarande Mälardalsrådet och anpassa det
för att göra det effektivare. Att det går att hitta en lösning för att skapa ett
gemensamt regionalt samverkansorgan på Stockholm-Mälarregionnivå har
redan bevisats, eftersom Mälardalsrådet inrättades på frivillig basis av en
stor majoritet av kommuner och landsting i regionen. Som det nu ser ut är
Mälardalsrådet en frivilligorganisation som för närvarande har mycket små
möjligheter att genomföra någon regional och ekonomisk planering. Ett
liknande (eller samma) organ med juridiskt erkännande och uppgifter, ett
sammanhängande finansieringssystem och en arbetsordning skulle helt klart
hjälpa regionen att göra upp planer för dess huvudsakliga utvecklingslinjer.
Önskvärt vore att också låta det ta ansvar för den strategiska planeringen för
ekonomisk utveckling och transportinfrastruktur.

En hybridlösning?
Man skulle kunna överväga en hybridlösning för att återspegla det nuvarande
utvecklingsmönstret i Stockholmsregionen. Å ena sidan skulle Stockholms
funktionella arbetsmarknad representeras av ett direktvalt regionalt organ,
om möjligt enligt den modell som har använts i Skåne och Västra Götaland,
genom en sammanslagning av de två nuvarande landstingen, eventuellt med
viss anpassning för att återspegla storstadsregionens särskilda egenskaper.
Å andra sidan skulle man kunna inrätta en lättare form av styre för storstadsregionen på Stockholm-Mälarregional nivå, med mandat att samordna
arbetsinsatserna för en gemensam och delad vision om ekonomisk utveckling
och infrastrukturplanering.
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3. Nationell politik och storstadsutveckling
Den nationella regeringen spelar en mycket liten roll för storstadsutvecklingen
och de insatser som kan ge stöd åt denna utveckling lider av svagheter när
det kommer till administrationen mellan myndighetsnivåerna. Det finns för
närvarande ingen övergripande multisektoriell politik för storstadsutveckling i Sverige, men Stockholmsregionen har börjat få mer nytta av den nya
regionala utvecklingspolitiken som riktar sig till alla regioner i Sverige, inte
bara de som släpar efter. Stockholm omfattas också av den så kallade ”storstadspolitiken”, som dock bara är en handlingsplan för bostadsområden med
problem. För att genomföra den regionala politiken och storstadspolitiken har
regeringen utvecklat institutionella verktyg som bör bidra till att stimulera
både vertikalt och horisontellt samarbete mellan de olika förvaltningsnivåerna. På grund av de hinder som finns inbyggda i styrelseformerna, bland
annat en svag sektorövergripande samordning på central nivå, otillräcklig
delegering, brist på geografisk samstämmighet i den statliga politiken och en
otydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningsnivåerna, blir dock inte denna
ansats tillräckligt effektiv. Vissa mål, som bättre horisontell samordning och
effektivare styrelseformer för storstadsregioner skulle vara lättare att uppnå
om man införde fler finansiella incitament.

3.1. Vertikal samordning och samarbete
3.1.1. Svaga kopplingar mellan administrativa nivåer…
Eftersom den sektorövergripande samordningen av regionala utvecklingsfrågor på nationell nivå är bristfällig är det också svårt att upprätta en sammanhängande strategisk plan på lokal och regional nivå. Det finns ingen gemensam
enhet på central nivå som samordnar den regionala utvecklingspolitikens olika
delar, utan det ansvaret ligger på flera olika departement och myndigheter,
utan någon tydlig ansvarsfördelning dem emellan. När det gäller exempelvis
den ekonomiska utvecklingen har Näringsdepartementet ansvar genom sina
myndigheter, bland andra Nutek, Vinnova och ISA. Planeringsansvaret för
transportinfrastrukturen delas mellan trafikverken, dvs. Banverket, Vägverket,
Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Andra centrala statliga aktörer med viktiga
roller för samhällsplaneringen är Boverket och Naturvårdsverket.
De statliga verk som arbetar med regionala utvecklingsfrågor är inte så väl
samordnade med kommuner och landsting. Kommunerna, som praktiskt taget
har monopol på den fysiska planeringen, har täta relationer med trafikverken. I
sin nuvarande form verkar landstingen ha ganska begränsade förbindelser med
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regeringen. Dessutom genomförs den nationella politiken på den regionala
och lokala nivån antingen av kommunerna eller länsstyrelsen, eller av någon
annan regional aktör utan någon klar logik. Medan till exempel Banverket är
organiserat i geografiska enheter grundade på funktionella transportflöden,
genomförs fortfarande en del åtgärder, som de konkurrenskraftinriktade
regionala tillväxtprogrammen (RTP) och regionala utvecklingsprogrammen
(RUP) fortfarande på länsnivå. Detta gör att det blir svårare för dem som
deltar i planeringen för regional infrastruktur och ekonomisk utveckling att
driva de operativa frågorna och samarbeta ytterligare. Detsamma gäller andra
statliga administrativa myndigheter – särskilt de som ansvarar för vägnätet
och utbildningssystemet – som baserar sin verksamhet på en annan regional
indelning än länen. Statliga myndigheter och verk, och i synnerhet de som
ansvarar för infrastrukturutvecklingen, som t.ex. Banverket och Vägverket,
utarbetar egna långsiktiga utvecklingsplaner. Även om de samordnar sina
planer med länen och andra aktörer, är det inte helt klart i vilken utsträckning
synpunkter utifrån tas med i planen.
Den statliga samordningen på regional nivå skulle kunna förbättras genom
att de statliga företrädarna får en starkare ställning på regional nivå. Länsstyrelserna fick 1989 ansvaret för att samordna de statliga myndigheternas
verksamhet på regional nivå. Detta utökade mandat har dock inte varit lätt
att genomföra i praktiken. De statliga myndigheternas och verkens formella
status har förblivit densamma, vilket innebär att de statliga tjänstemännen på
de regionala myndighetskontoren fortfarande rapporterar direkt till regeringen.
Trots vissa landshövdingars framträdande ställning händer det ofta att de körs
över, både av chefen för det statliga verket och av kommunens företrädare,
som ofta har en närmare koppling till regeringen och dess ministrar. Regeringen gav 2004 länsstyrelserna i uppdrag att föreslå hur samordningen av de
statliga insatserna på regional nivå skulle kunna förbättras. Länsstyrelserna
föreslår i sitt remisssvar bland annat att regeringens instruktioner om ansvaret
för att genomföra nationella mål på regional nivå ska göras tydligare och mer
sammanhängande.68 De varnar dessutom för att inrätta nya statliga myndigheter för nya frågor och rekommenderar att man i stället ger länsstyrelserna i
uppdrag att hantera dessa frågor. Redan befintliga statliga myndigheter skulle
också kunna ha ett tätare samarbete med länsstyrelserna för att driva igenom
de regionala insatserna.

3.1.2…med nya verktyg för vertikalt samarbete
Nya verktyg för vertikalt samarbete inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken håller på att utvecklas i Sverige. Detta ligger i linje med en
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trend i OECD-länderna där de nationella regeringarna gradvis har ändrat
sina förhållningssätt i riktning mot en mindre ensidig och mer flexibel form
av samverkan grundad på partnerskap och/eller avtal med lokala aktörer. De
två huvudsakliga typerna av instrument är (i) Regionala utvecklingsprogram
(RUP) och regionala tillväxtprogram (RTP) samt (ii) de lokala utvecklingsavtalen.
(i) RUP och RTP har varit de främsta instrumenten för den nya svenska
regionalpolitiken sedan 2001, som fokuserar på regional konkurrenskraft (se
kapitel 2). De båda instrumenten syftar till att stödja den regionala tillväxten
och bättre samordna de regionala och lokala aktörernas insatser. De utarbetas
på länsnivå av antingen länsstyrelserna eller de kommunala samverkansorganen där sådana finns eller de regionala självstyrelseorganen (i Skåne och
Västra Götland). När det gäller Stockholms län har landstinget ansvaret för
den långsiktiga fysiska planeringen, trafikplaneringen och den regionala utvecklingen, enligt en speciallag. Tidsramarna för de två typerna av program
varierar. RUP är mer långsiktig än RTP. RUP fungerar som paraplyprogram
som täcker olika sektorer och ligger till grund för andra strategier för regional utveckling som RTP, EU:s strukturfonder, trafikplaner, miljöplaner osv.
De används för samordning och förhandlingar med regeringen, landsting
och kommuner. Regeringen har inte utarbetat några direktiv, eftersom RUP
kan betraktas som en grundplan som fastställs av de regionala aktörerna.
RTP, en av de programformer som grundas på RUP, är programorienterade,
finansierade av den offentliga och den privata sektorn och är frivillig. Staten
ska tillhandahålla finansiella medel eller annat stöd. I motsats till RUP är
RTP inte obligatorisk, men regeringen tar fram detaljerade instruktioner och
riktlinjer.
RTP och RUP kan skapa en användbar grund för synergieffekter mellan
aktörerna, men länens svaga ställning i kombination med avsaknaden av (tillräckliga) finansiella incitament gör det inte lättare att planera och genomföra
åtgärderna på ett effektivt sätt. RTP och RUP ska upprättas under samråd
på lokal och regional nivå men i praktiken är den typen av samarbete fortfarande svårt att få till stånd. Kommunerna har en stor makt i fråga om den
ekonomiska utvecklingen, och länsstyrelserna och landstingens svaga ställning i förhållande till kommunerna gör det svårt att genomföra programmen
effektivt. De kommunala planerna måste inte hänvisa till RUP – det är helt
frivilligt. Landshövdingarnas svaga ställning gör det svårt för dem att på ett
lämpligt sätt företräda regeringen på regional nivå under de olika stadierna av
förhandling och genomförande. Programmen ses dessutom som plattformar
för överenskommelser, utan några direkta finansiella medel knutna till dem.
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I överenskommelserna skall man sedan peka ut vilka (offentliga och privata)
aktörer som ska finansiera och samordna genomförandet och fastställa hur
uppföljningen och utvärderingen ska ske. För vissa regioner är EU:s strukturfonder en viktig finansieringskälla, dock inte för Stockholm-Mälarregionen.
Båda programmen är frivilliga samarbeten och finansieringsavtal mellan
parterna, men de är inte juridiskt bindande. Alla län har ännu inte formulerat
någon RUP, eftersom det inte är någon finansiering inblandad. Däremot har
alla länen gjort upp ett RTP, som ju är mer nära förknippat med budgeten.
Båda instrumenten kan sägas vara regionala utvecklingsavtal, RUP mer ett
programavtal och RTP ett genomförandeavtal, men de kan i vissa hänseenden
som definierar ett avtalsinstrument vara otillräckliga eller svaga, t.ex. när det
gäller mål, åtagandenas art, villkor för åtagandena och de olika parternas
skyldigheter (OECD 2005a).
RTP:s och RUP:s effektivitet som verktyg begränsas ytterligare i en så pass
stor och komplex storstadsregion som Stockholm-Mälarregionen. Eftersom
planeringsområdena består av fem separata län återspeglar de varken den
lokala arbetsmarknaden eller den framväxande Stockholm-Mälarregionen,
vilket komplicerar arbetet med att utarbeta och genomföra en övergripande
strategi för ekonomisk utveckling. Informella samråd mellan de fem angränsande länen förekommer, men de räcker inte till för att säkerställa en tillräckligt
samstämmig och sammanhängande handlingsplan för hela regionen. Vidare
har Stockholms län formulerat en långsiktig övergripande vision (30 år) kallad
RUFS 2001 (Regional utvecklingsplan för Stockholms län). RUFS uppfyller kraven på en regional plan enligt plan- och bygglagen och har antagits
på denna grund. RUFS 2001 utgör också RUP för Stockholms län. Planen
innehåller förslag som omfattar den större Stockholm-Mälarregionen. Med
andra ord har ett vidare samarbete mellan de fem länen initierats på regional
nivå utan incitament från den nationella regeringen.
Tabell 3.1 RUP:ar och RTP I Stockholm Mälarregionen
County

Responsibility

RUP

RTP

Stockholm

County administrative board for
RTP and the County Council for
RUP/RUFS

RUFS 2001 equals
RUP

Yes

Uppsala

Regional Co-operation Council

Yes

Yes

Södermanland

Regional Co-operation Council

Not yet (in 2006)

Yes

Västmanland

County administrative board

Not yet (in 2006)

Yes

Örebro

County administrative board

Yes

Yes

Källa: OECD Secretariat.
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(ii) På lokal nivå har de lokala utvecklingsavtalen tagits fram som det främsta verktyget för genomförandet av den nya svenska storstadspolitiken, men
avtalen är begränsade i fråga om tillämpningsområde och räckvidd. Avtalen
arbetas fram av stadsdelarna, kommunerna och staten, och genomförs av kommunerna. Flera stadsdelar i Stockholmsregionen omfattas av sådana avtal.69
Som nämndes i kapitel 2 inriktas utvecklingsavtalen på insatser i specifika
bostadsområden med problem för att skapa bättre förutsättningar för invånarna (i de flesta fall invandrare) att komma in på arbetsmarknaden. Dessa
instrument kan inte anses utgöra en övergripande storstadspolitik, eftersom
insatserna är mycket begränsade, både vad gäller geografiskt område och
räckvidd. De utgår från en helhetssyn när det gäller arbetsmarknadsintegration, men inte när det gäller storstadsutveckling. Andra OECD-länders erfarenheter av storstadspartnerskap som fokuserar på problembostadsområden
tyder på att dessa blir mer framgångsrika om man antar en multisektoriell
strategi. ”Contracts de ville” (stadskontrakt) i Frankrike är ett bra exempel
på en åtgärdsplan för stadsdelar där en eller flera lokala förvaltningar i ett
samarbete med staten genomför ett flerårigt program grundat på olika insatser
– från arbetsmarknadsintegration till renovering av byggnader och näringslivsutveckling. En viktig aspekt av dessa stadskontrakt är att de förhandlas
fram inom ramen för det vidare planeringsavtalet mellan stat och region, för
att se till att politiken integreras i en övergripande strategi för utveckling av
storstadsregionen (se ruta 3.5).
Ruta 3.5. Stadskontrakt i Frankrike
Till följd av 1990-talets ökning av kommuner, avtal och aktörer beslutade
den nationella regeringen i Frankrike att förtydliga den institutionella
förvaltningsramen. Dessutom inrättade regeringen en rättslig ram som
gjorde det möjligt att grunda relationerna mellan kommuner och mellan
förvaltningar i storstadsområden på kontrakt.
De franska stadskontrakten (contrats de ville) är ett av dessa verktyg som
är avsett att förbättra samarbetet mellan kommunerna och den nationella
regeringen. De infördes 1993 för att främja tvärsektoriellt samarbete
inom storstadspolitiken. De är särskilt inriktade på problemområden, och
syftar till att stödja den ekonomiska utvecklingen och motverka social
segregering i dessa områden.
De franska stadskontrakten har en löptid på flera år, oftast sju, och tjänar
som utvecklingsprogram för problemområden i storstäder på stadsnivå
eller på storstadskommunnivå. Över 1 300 områden och 6 miljoner
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invånare omfattas idag av de insatser som görs inom de för närvarande
247 stadskontraktens ram. Andra intressenter än staten och de lokala
förvaltningarna är också engagerade i processen, exempelvis bostads- och
transportföretag, samt olika föreningar och frivilligorganisationer.
I en rapport från 2005 fastställde den franska senaten att stadskontrakten
hade bidragit till att underlätta horisontellt samarbete på lokal nivå – och
i synnerhet till att engagera det civila samhället i beslutsprocessen beträffande storstadsfrågor. Senaten framhöll dock i sin rapport kritik mot att
kontrakten var komplicerade och svårlästa. De är inte tillräckligt tydligt
avgränsade mot andra typer av kontrakt, som kontrakten för stadsagglomerationer. I senatens rapport påpekas också att stadskontrakten bara
uppnått hälften av sina mål. Därför rekommenderar senaten att förfarandet
ska förenklas. I en tidigare rapport från Cour des Comptes (revisionsrätten) 2002 rekommenderas också att den nationella regeringen förtydligar
processen och tydligare anger skillnaderna mellan olika kontrakt som
gäller stadsutvecklingsfrågor.

3.1.3. En bättre katalysator för horisontell samverkan
Den svenska regeringen skulle kunna vara mer aktiv när det gäller att främja
horisontellt samarbete och mer effektiva styrelseformer för storstadsregioner.
Som redan nämnts kan ytterligare samarbete mellan länsstyrelser, regionförbund, landsting, kommuner och andra aktörer inom Stockholm-Mälarregionen
bidra till att utveckla en regional strategi för ekonomisk utveckling. I OECDländerna har sällan reformer avseende styrelseformer för storstadsregioner
kommit till genom renodlade lokala initiativ. I de flesta fallen har staten haft
en ledande roll, antingen genom att ålägga regionerna reformer eller genom
att uppmuntra dem, med grundtanken att det krävs effektiva styrelseformer för
att främja städernas, och därmed landets, tillväxt. Följande två exempel från
andra OECD-länder tycks ha särskild relevans för Sveriges och Stockholms
del: (i) Finlands politik för storstadsutveckling, med en särskild ansats för
Helsingforsregionen, en mycket användbar jämförelse med tanke på likheterna
mellan storstadsregionerna i de två länderna; (ii) de franska ”stadskontrakten”
som är bra exempel på partnerskap mellan den nationella regeringen och
storstadsregionerna, där man har tagit hänsyn till den funktionella regionen
och främjar horisontell och vertikal samordning.
(i) Den finska regeringen har genom att föreslå lagstiftning för reformering
av Helsingsfors storstadsområde motiverat de lokala politiska beslutsfattarna att utveckla ett bredare samarbete. De stora städernas roll för landets
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ekonomi har också vederbörligen erkänts i Finland och särskild tonvikt har
lagts på Helsingfors storstadsregion. Den finska regeringen har under de
senaste två åren i synnerhet koncentrerat sig på att förbättra ramverket för
styrelseformerna i Helsingfors storstadsområde. Som framhållits i OECD
Territorial Review of Helsinki (2003) förvärras bristen på samarbete mellan
kommuner med olika problem som är avhängiga av varandra – från invandring
till ekonomisk utveckling och bostadsbrist – vilket hotar hela storstadsregionens konkurrenskraft(OECD 2003). En stor utmaning är att intensifiera det
mellankommunala samarbetet i ett vidare geografiskt område än vad Huvudstadsregionens samarbetsdelegation omfattar.70 En rådgivande kommitté för
Helsingforsregionen inrättades 2003 med ministern med ansvar för regional
utveckling som ordförande. I övrigt består kommittén av företrädare för flera
ministerier, borgmästarna i de fyra huvudkommunerna och medlemmar i
regionfullmäktige för Nyland och Östra Nyland. Ett lagstiftningsförslag
har utarbetats och är fortfarande under remiss.71 Den positiva dialogen som
grundas på förslaget gäller kommunerna i Helsingfors storstadsområde
(rådgivande kommittén för Helsingfors storstadsområde), centrala Nyland
och ytterligare några andra kranskommuner. Det huvudsakliga innehållet
i det föreslagna samarbetsavtalet som utarbetats av 14 kommuner omfattar
bostäder, markanvändning och transporter. Samarbetet ska vara frivilligt,
progressivt och grundat på partnerskapsprinciper. Som ett konkret första steg
skulle kommunerna förbereda en gemensam strategi för markanvändning. Ett
brett samförstånd har uppnåtts mellan kommunerna, vilket innebär att om
denna modell ger resultat kommer eventuellt ingen lagstiftning att behöva
antas. Förslagen stimulerar de politiska beslutsfattarna att föra in nya krafter
i samarbetet inom Helsingforsregionen.
(ii) De franska storstadskontrakten främjar ett större samarbete mellan de
regionala och lokala aktörerna inom en större funktionell region kring ett gemensamt projekt inriktat på konkurrenskraft. Den franska regeringen har lång
erfarenhet av att främja samarbete genom inrättandet av mellankommunala
strukturer som stadsförbund, vilket har uppmuntrats genom finansiella incitament (kontrakt mellan förvaltningarna) och skattelättnader. Initiativen har
genomförts i första hand för att förbättra den offentliga sektorns effektivitet
i tillhandahållande av tjänster. Staten har nyligen lanserat en ny politik för
storstadsregionerna med målet att utveckla projekt som kan stärka konkurrenskraften i områdena. Politiken omfattar insatser för ekonomisk utveckling,
tillgång till infrastruktur, forskning, högre utbildning, kulturell utveckling
osv. I juni 2005 valdes femton storstadsregioner ut för att få del av statlig
finansiering och för att utveckla ”storstadsprojekt”. Projekten kommer sedan
att vidareutvecklas till formella avtal mellan staten och de relevanta lokala
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aktörerna (de första storstadsavtalen kommer att undertecknas i början av
2007). Den statliga finansieringen är inte så stor (5 miljoner euro för den första
fasen72) men den har givit impulser till de lokala ledarna som annars inte har
varit särskilt angelägna om att engagera sig i gemensamma projekt.

3.2. Omorganisering av den statliga administrationen
3.2.1. Mot ett förtydligande av ansvarsområden…
Den offentliga sektorns ramverk måste förtydligas för att kunna åstadkomma
en bättre samverkan mellan olika administrativa nivåer. Ansvarskommittén
tillsattes i januari 2003 för att undersöka strukturen och uppgiftsfördelningen
i den nuvarande samhällsorganisationen. Kommittén består av riksdagsledamöter och andra företrädare för de politiska partierna. Utöver det deltar
experter från de statliga myndigheterna och från Sveriges kommuner och
landsting i kommitténs arbete. I december 2003 lämnade kommittén sitt
första delbetänkande ”Utvecklingskraft för hållbar välfärd”. Kommittén
föreslår bland annat att utformningen av den regionala samhällsorganisationen ska ges särskild prioritet i det fortsatta utredningsarbetet.73 I juni 2004
utökades kommitténs mandat genom ett tilläggsdirektiv till att omfatta en
granskning av relationen mellan regeringen och de statliga myndigheterna
och uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna när det
gäller hälso- och sjukvården, regionalt utvecklingsarbete och regional samhällsorganisation. I denna andra fas ska kommittén särskilt (i) analysera och
bedöma om kommunal samverkan, också mellan kommuner och landsting,
kan vara ett effektivt och lämpligt alternativ till förändringar av struktur och
uppgiftsfördelning; (ii) granska styrningen och samordningen av den statliga
verksamheten, i synnerhet hur rättighetslagstiftning och ramlagstiftning används; samt (iii) granska den nationella regeringens styrförmåga i samband
med det regionala och lokala genomförandet av program och förordningar74
(Regeringen, 2003).

3.2.2. Förbättra statliga insatser på lokal/regional nivå
Det finns flera möjliga alternativ för att förbättra samordningen av frågorna
kring regional utveckling och stadsutveckling på central nivå i Sverige. Inom
OECD finns en rad olika modeller, från organ som har till uppgift att samordna departementens verksamheter till fullfjädrade departement med breda
ansvarsområden och befogenheter som täcker sektorer som traditionellt har
varit åtskilda. I vissa länder har liknande ansatser använts i stadspolitiken (se
ruta 3.6). I varje fall bör en större samordning mellan departementen i fråga
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om regional utveckling åtföljas av en mer effektiv delegeringspolitik. Detta
kräver ett förtydligande av landshövdingarnas roll som huvudsakliga samordnare av de statliga myndigheternas och kommunernas verksamheter.
Ruta 3.6 Bättre samordning av regionalpolitiken på nationell nivå
Det enklaste och vanligaste instrumentet för regional utveckling är samarbete genom inter-departementala kommittéer och kommissioner. Alla
regeringar i OECD har flera tvärministeriella kommittéer som hanterar
tvärsektoriella frågor, och bland dem finns i allmänhet samordnande organ
som ansvarar för regionalpolitiska områden som regionalpolitik, storstadspolitik och landsbygdsutvecklingspolitik. Vissa samordningsstrukturer är
relativt informella, medan andra är mer strukturerade. I Österrike har man
till exempel utvecklat en informell strategi som betonar konsensusbyggande mellan de olika departementen, medan man i Schweiz använder ett
mer formellt angreppssätt för samordning av politiken, där ministerierna
som ansvarar för regionala utvecklingsfrågor sammanträder regelbundet
i ett tvärministeriellt organ.
Flera länder utökar de tvärsektoriella samordningsmekanismerna med
särskilda enheter eller myndigheter som bidrar med planerings- och
rådgivningsstöd för att se till att få en sammanhängande sektorsövergripande politik. I Norge har avdelningen för regional utveckling vid
kommunal- och regionaldepartementet fått ansvaret för att samordna
den regionala dimensionen av de övriga departementens politik, främst
genom tvärministeriella grupper. I Storbritannien inrättades en regional
samordningsenhet (Regional Co-ordination Unit) – som för närvarande
finns vid biträdande premiärministerns kansli – för att genomföra övergripande initiativ och ge råd till berörda avdelningar. I Japan har byrån för
nationell och regional planering vid ministeriet för transportinfrastruktur
utvecklat ett nytt perspektiv på territorial-/regionalpolitik och upprättat ett
nätverk för lokala myndigheter och andra lokala aktörer. I Frankrike finns
DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale),
ett tvärministeriellt organ med direkt koppling till premiärministers kansli
(som samordnar den nationella regionalpolitiken och hanterar planeringsavtalen och EU:s strukturfonder). Datar samlar information från de olika
ministerierna angående deras regionala prioriteringar och de strategiska
mål som identifieras av de regionala prefekterna. Datar spelar också en
viktig roll vid fördelningen av medel. Varje år samlar Datar in budgetanspråk från de regionala prefekterna och fördelar budgeten till de berörda
departementen, och organiserar vid behov ministermöten med prefekterna
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och departementen. När departementen har beslutat hur mycket pengar
som ska fördelas informerar de Datar som i sin tur informerar prefekten,
som är den nationella regeringens lokala företrädare.
Samordnande organ är ett viktigt verktyg, men beslutsbefogenheterna
ligger fortfarande huvudsakligen hos de enskilda sektorsdepartementen
som genomför politiken. Det medför att genomförandet fortfarande är
fackindelat, även om planeringsstadiet är mer eller mindre välintegrerat.
För att överbrygga problem med sektoriellt genomförande har i vissa
fall tvärsektoriella samordningsorgan fått mer makt och ett visst ansvar
för genomförandet, vilket är helt i linje med den ökande vikt som tillerkänns den regionala utvecklingspolitiken. DATAR i Frankrike är ett
exempel på ett tvärsektoriellt organ som har fått i uppdrag att säkerställa
samordningen, men som också har fått en formell roll för planeringen
av den regionala utvecklingen, beslutsfattandet och genomförandet
av politiken. Biträdande premiärministerns kansli i Storbritannien har
också utvecklats mot en vidgad och mer aktiv roll än det ursprungliga
samordningsuppdraget. I Italien har avdelningen för utvecklings- och
sammanhållningspolitik vid finansdepartementet en bred behörighet i
fråga om programplanering och samordning av investeringar, i synnerhet
beträffande Mezzogiornoregionerna.
Ett annat tillvägagångssätt i fråga om sektoriell samordning är att överbrygga gränserna mellan departementen genom att slå samman och kombinera
olika departement. Detta görs i allmänhet bara som en partiell sammanslagning. Ett exempel på det är Japan, som 2001 omorganiserade departement
och myndigheter på kabinettnivå för att inrätta ett mer effektivt politiskt
ledarskap, förbättra öppenheten, strömlinjeforma den nationella regeringen
och förbättra effektiviteten. Det nya departementet för mark- infrastrukturoch transportfrågor (MLIT) inrättades genom att man slog samman fyra
ministerier och myndigheter (den nationella markmyndigheten, Hokkaido
utvecklingsmyndighet och transport- och byggministerierna). På liknande
sätt har man i Storbritannien inrättat departementet för miljö, transport och
regioner (DETR) vilket samlar flera departement som varit inblandade i den
fysiska planeringen och utvecklingen. Ansvaret för detta stora departement
ligger hos den biträdande premiärministern, vars kansli också ansvarar
för den mer generella samordningen av regionalpolitiken. Ministeriet för
handel och industri har dock fortfarande viktiga funktioner för den regionala ekonomiska utvecklingen, och ett antal departement och myndigheter
samverkar för hanteringen av landsbygdsutvecklingspolitiken.
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I vissa länder har man inrättat departement för regional utveckling, med
breda ansvarsområden som omfattar olika aspekter av utformningen
och genomförandet av regionalpolitiken. Bra exempel hittar vi bland de
tidigare EU-kandidatländerna – exempelvis Ungern och Tjeckien – där
regionala utvecklingsorgan ansvarade för att förvalta EU:s regionala
stödfonder.
En del länder har också fokuserat särskilt på samordningen av stadsfrågor. Från början anförtrodde Irland dessa uppgifter till premiärministerns
kansli för att ge dem politisk tyngd, och Danmark inrättade en stadskommission bestående av ministrar på nyckelposter. I Storbritannien är det
olika myndigheter och ministerier som ansvarar för stadspolitiken, men
det är biträdande premiärministerns kansli som är ledande på området
och ansvarar för samordningen mellan de olika departementen. Nederländerna har utsett en minister för storstadsfrågor. Frankrike har inrättat
en stadsdelegation med representanter från flera departement (Délégation
Interministerielle à la Ville” – DIV75) för att samordna insatserna särskilt
i fråga om bostäder i städerna.
Källa: OECD (2005a).

4. Finansiering och skatterelationer mellan olika administrativa nivåer
4.1. Stor lokal självständighet i fråga om skatteuttag
4.1.1. Ett relativt gynnsamt kommunalskattesystem
På det hela taget anses skatterelationerna mellan de politiskt valda nivåerna
i Sverige gynna kommunerna, som har en stor självbestämmanderätt i fråga
om skatteuttaget. Ett system med lokal finansiering kan ha ett avgörande
inflytande på en regions konkurrenskraft (Chernick och Reschovsky, 2005).
Kommuner och landsting kan ansvara för att tillhandahålla tjänster som är
relevanta för produktiviteten, som utbildning och infrastruktur, och det sätt
dessa finansieras på kan ha mycket stort betydelse. Sveriges sammanlagda
utgifter för den offentliga sektorn 2003 uppgick till 1 426 miljarder kronor,
varav 44,5 % var kommunernas och landstingens utgifter på sammanlagt
634 miljarder kronor. Jämfört med andra enhetsstater är det en stor andel
av Sveriges sammanlagda offentliga utgifter som används på lokal nivå (se
figur 3.4). En hög andel i detta avseende innebär dock inte automatiskt att det
finns en effektiv decentralisering. I vissa länder, till exempel Japan, har man
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i förvaltningssystemet en hög andel lokala utgifter som finansieras genom
stora överföringar från den nationella regeringen, vilket leder till ett skattemässigt beroende som allmänt anses hindra den lokala självständigheten
(OECD 2005k). Med de svenska kommunerna åtnjuter en grundlagsstadgad
rätt att lyfta tillräckligt med skatt för att finansiera sina många ansvarsområden (Loughlin och Martin, 2004) och finansierar i själva verket huvuddelen
av sina utgifter själva.
Figur 3.4. Utgifter på lokal och regional nivå i enhetsstater
inom OECD 2003
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I motsats till de flesta lokala förvaltningar i OECD-länderna lyfter de svenska
kommunerna och landstingen en lokal inkomstskatt (kommunal inkomstskatt)
och bestämmer själva skattesatsen. Den allmänna kommunalskatten står
för en relativt stor del av de lokala förvaltningarnas budgetar. I genomsnitt
kommer 65 % av de kommunala intäkterna i Sverige från kommunalskatten, men andelen varierar mellan kommunerna.76 Stockholms stads budget
finansierar exempelvis till 82 % av kommunalskatten (Stockholms stad 2004).
Den genomsnittliga procentuella kommunalskatten i Sverige är mycket hög
internationellt sett (se figur 3.5). Kommuner och landsting är fria att fastställa
en proportionerlig skattesats för inkomstskatten, med undantag för tillfälliga
nationella stopp för skattehöjningar,77 medan regeringen fastställer skatteunderlaget och skattesatsen för de högre inkomstskikten, och på så sätt bestämmer den nationella inkomstpolitiken. Successiva reformer av den svenska
kommunala inkomstskatten har dessutom flyttat bort kapitalinkomsterna från
det kommunala beskattningsunderlaget, så att kommunalskatten nu bara tas
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från hushållets inkomster. Den beskattningsbara inkomsten omfattar alla
inkomster från tjänst, pensioner och andra beskattningsbara transfereringar.
Omkring 80 % av skattebetalarna betalar bara kommunalskatt, eftersom den
statliga skatten tas ut på inkomster som ligger över medelinkomsten.
Figur 3.5. Kommunal- och landstingsskatt som andel av samlade skatteintäkter I enhetsstater inom OECD, 2003
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Skattesatserna i Stockholm-Mälarregionen är ungefär lika höga som i andra
regioner. Den genomsnittliga kommunalskattesatsen 2004 var 20,8 % för
kommunalskatten och 10,7 % för landstingsskatten, och den sammanlagda
skattesatsen varierade mellan 29 % och 34 %. I Stockholms län uppgick
den genomsnittliga kommunalskatten 2004 till 31,0 %, varav 18,81 % var
kommunalskatt och 12,27 % landstingsskatt (det senare är landets högsta
landstingsskatt). I Stockholms kommun var dock kommunalskatten lite
lägre, 18,08 %, vilket gör att den sammanlagda kommunalskatten uppgick
till 30,35 % (se tabell 3.2).
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Tabell 3.2. Kommunal- och landstingsskatter 2004
County/Municipality

SWEDEN

Total tax rate
2004 (%)

Tax rate
municipality
(%)

Tax rate county
council (%)

31.51

20.8

10.71

County level
Stockholm county

31.08

18.81

12.27

Uppsala county

31.88

21.51

10.37

Södermanland county

31.26

21.54

9.72

Västmanland county

31.50

21.22

10.28

Örebro county

31.99

21.31

10.68

Västra Götaland county

31.79

21.54

10.25

Skåne county

30.69

20.30

10.39

Municipality level
City of Stockholm

30.35

18.08

12.27

Uppsala

31.90

21.53

10.37

Eskilstuna

31.70

21.98

9.72

Västerås

30.77

20.49

10.28

Örebro

31.90

21.22

10.68

Göteborg

31.80

21.55

10.25

Malmö

31.23

20.84

10.39

Källa: SCB.

4.1.2.…men med risk för skattehöjningar och volatilitet…
Kommunerna och landstingen i Stockholm-Mälarregionen har under det
senaste årtiondet höjt skatterna avsevärt. En höjning av de lokala skattesatserna
kan få oönskade konsekvenser för den nationella regeringen, eftersom det kan
hindra försöken att stabilisera ekonomin och leda till orimliga lönehöjningar.
Två lokala skattehöjningar har skett under perioden 1994–1996 och en började 1999, främst på grund av skattehöjningar i Stockholms, Uppsala och
Södermanlands län. Under perioden 1999–2004 uppgick skattehöjningarna
i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län till 8 %, 4 % respektive 4 %,
vilket är högre än i de flesta andra län, där man höjt skatten med mellan 1 %
och 3 %. Denna sista skattehöjning eliminerade över en fjärdedel av de skattelättnader som staten beslutade om 2000 och 2001. Regeringen har försökt
förhindra höjningar av den allmänna kommunalskatten, genom att under
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1997-1999 reducera statsbidragen till kommuner och landsting om dessa höjde
skatten. Eftersom dessa åtgärder nu har slopats kan kommuner och landsting
i princip fortfarande höja skatten. En betydande del av befolkningen verkar
nu anse att den nuvarande beskattningsnivån ligger nära gränsen för vad som
kan accepteras, vilket innebär att utrymmet för betydande skattehöjningar i
praktiken är begränsat.
Eftersom kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen bara har tillgång till en skattekälla är de utsatta för ekonomiska cykler som kan minska
lockelsen för företag och hämma infrastrukturutvecklingen. Inkomstskatten, som är den enda lokala skatt som kommuner och landsting kan ta ut,
är en volatil och procyklisk inkomstkälla. Den har med andra ord samma
rörelsemönster som den allmänna näringslivscykeln och är föremål för variationer. Detta kan hindra en effektiv planering på lokal och regional nivå.
Även om fluktuationerna i inkomstskattebasen inte är exakt desamma som i
BNP-utvecklingen, verkar de ha ett nära samband (se figur 3.6).78 Eftersom
intäkterna från inkomstskatten finansierar en stor del av Stockholms kommunala budget (och landstingsbudget), för övrigt en mycket större del än i
många andra regioner och kommuner i Sverige, är Stockholms budget ännu
mer procyklisk, relativt sett. Andra kommuner finansieras i större utsträckning av överföringar från staten som är mindre procykliska. Avsaknaden av
ett balanserat skatteunderlag riskerar dessutom att försvaga incitamenten
att locka till sig företag och investera i infrastruktur. Eftersom Sverige inte
har kommunal företagsskatt eller förmögenhetsskatt har de lokala myndigheterna inte varit så angelägna om att utveckla den regionala infrastrukturen.
Detta blev särskilt tydligt i Stockholm när några lokala ledare begärde att
Bromma flygplats skulle läggas ner79 och att man i stället skulle bygga 6 000
lägenheter på platsen.
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Figur 3.6. Pro-cyklisk skattebas, Sverige 1981-2005
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Källa: Data från SCB.

4.1.3.…tyder på att inkomstkällorna bör diversifieras
Att återinföra fastighetsskatten som kommunal skatt skulle bidra till jämnare
lokala intäkter och balansera de lokala besluten om ekonomisk utveckling.
Med tanke på att så många ansvarsområden är decentraliserade i Sverige skulle
enbart fastighetsskatten inte räcka som finansieringskälla på den lokala nivån,
men den skulle delvis kunna ersätta den lokala kommunala inkomstskatten.
Det skulle göra kommunernas och landstingens inkomstkällor mer stabila, om
än bara till en viss gräns eftersom deras utgifter med stor marginal överstiger
de nuvarande intäkterna från den statliga fastighetsskatten. Fastighetsskatten motsvarar bara ca 4 % av inkomsterna från kommunalskatten. Det finns
tidigare exempel i Sverige på denna typ av lokal beskattning. Från och med
1920-talet var fastighetsskatten en del av de kommunala intäkterna i Sverige,
men med tiden har inkomstskatten blivit den mest betydande kommunalskatten. Fastighetsskatten avskaffades som separat kommunal intäktskälla
1953 och ersattes av ett garantibelopp på en viss procent av taxeringsvärdet
som tillföll kommunerna. Garantibeskattningen avskaffades i samband med
skattereformen 1990–1991. Det kunde vara klokt att fördela åtminstone en
del av fastighetsskatten till den lokala nivån. Om så sker blir det viktigt att
ta hänsyn till skillnader i fastighetsvärden mellan de olika regionerna i Sverige, eftersom fördelningen av inkomster från fastighetsskatten annars skulle
kunna bli orättvis.
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Brukaravgifter kan vara en effektiv inkomstkälla för kommuner och landsting
och främja den ekonomiska bärkraften, men regeringen är inte positiv till
detta, bland annat av den anledningen att brukaravgifter sätter mest press på
låginkomsttagarna. Avgifterna kan dock vara effektiva inkomstkällor eftersom
de sätter ett pris på tjänsterna, vilket skapar en större tydlighet. Det skulle
också öka möjligheterna till ansvarsutkrävande. Omkring 7 % av Stockholms
kommuns budget täcks av brukaravgifter. Det är inte någon särskilt låg andel, men det finns länder med jämförbara utgifter på lokal nivå som lyckas
finansiera en större del av sina intäkter med avgifter. Kommunerna i Norge,
exempelvis, får 14 % av sina intäkter från egenavgifter och brukaravgifter.
Den svenska staten satte effektivt stopp för höjda brukaravgifter på 1990talet och det finns flera statliga beslut med restriktioner angående hur mycket
kommunerna får ta ut i avgifter för förskoleverksamhet och äldreomsorg.
De svenska kommunerna och landstingen har önskat sig mer flexibilitet i
fråga om avgifterna, eftersom de kan användas för att styra efterfrågan på
tjänster.80 Att man förlitar sig så pass lite på brukaravgifter verkar bero på att
medborgarna inte vill betala ”dubbelt” för tjänster som de redan finansierar via
skatter. En alternativ lösning vore att införa en form av ”smart beskattning”,
en finansiering där man försöker uppnå flera mål samtidigt, som exempelvis
i fråga om trängselskatten (se ruta 2.9 i kapitel 2).

4.2. Ett utjämningssystem med hög fördelningsgrad
4.2.1. Ett verktyg för jämlikhet
En omfattande omfördelning mellan kommuner respektive landsting av
medel sker genom det svenska utjämningssystemet. Det mesta av de generella bidragen (som tillsammans med öronmärkta bidrag utgör kommunernas
och landstingens näst största inkomstkälla) härrör från systemet för kommunalekonomisk utjämning.81 Det finns stora ekonomiska skillnader att
jämna ut mellan Sveriges kommuner respektive landsting. Två tredjedelar
av de svenska kommunernas intäkter kommer från kommunalskatten, och
de genomsnittliga skatteintäkterna per capita varierar mycket från kommun
till kommun. Skattekraften varierar från ett genomsnitt på 112 816 kronor
per invånare i Högsby kommun på landsbygden i Kalmar län till 250 479
kronor i den rika Stockholmsförorten Danderyd. Utjämningssystemet är
mycket ambitiöst. Målet är att till 100 % utjämna utgiftsbehoven och en stor
del av skattekraften (skatteunderlag/invånare) (se ruta 3.7). Enligt vissa källor
kompenserar bidragssystemet mellan 62,5 % och 100 % av de intäktsförluster
som den lägre skattekraften kan medföra. Denna procentsats är relativt hög
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jämfört med den utjämning som sker i andra länder (Chernick, 2004). Man
kan alltså dra slutsatsen att jämlikhetsmålet faktiskt uppnås.
Ruta 3.7. Det svenska utjämningssystemet
Svenska staten överför genom ett utjämningssystem medel till kommuner
som har en inkomstskattekraft (per capita) som är mindre än 115 % av
medelskattekraften. Bidraget kompenserar för 90 % av skillnaden mellan
ett landstings inkomstskatteintäkter (beräknat enligt en medelskattesats)
och de intäkter man beräknar fram genom att vikta en medelskattesats
mot en skattekraft på 110 % över den medelinkomsten per capita (för
kommuner kompenseras för 95 % av denna skillnad). Kommuner som
har en skattekraft på mer än 115 % av medelskattekraften måste betala
85 % av de intäkter de har på grund av att de har en skattekraft över
genomsnittet (även här beräknat på en medelskattesats). För landstingen
gäller samma princip, utom att siffrorna skiljer sig något: procentsatsen
för landstingen är 110 % i stället för 115 %.
Kostnadsutjämningen mellan kommunerna grundas på en beräkning av
standardkostnader inom nio olika verksamheter. Vid dessa beräkningar
beräknas standardkostnaden för att framställa en viss service till en viss
grupp medborgare. Ett exempel är inom barnomsorgen: om en kommun
har relativt sett fler barn än andra kommuner, har den högre kostnader för
barnomsorgen och får då kompensation för detta genom kostnadsutjämningssystemet. Principen för kostnadsutjämningssystemet för landsting
är densamma, men här finns bara två verksamheter för vilka standardkostnaderna beräknas.

4.2.2.…till vilket Stockholm bidrar mest
Elva av de tretton kommuner som måste betala till utjämningssystemet finns
i Stockholms län. I det nuvarande systemet är det tretton kommuner som får
betala utjämningsavgift, medan 277 kommuner i stället får bidrag. Störst
avgift i absoluta tal betalar Täby kommun (i Stockholms län) som bidrar
med 460 miljoner kronor. Den näst största avgiften, 350 miljoner kronor,
betalas av Stockholms kommun. Störst avgift per capita betalar Danderyd
(Stockholms län), med 11 054 kronor per invånare. Invånarna i Stockholms
kommun betalar 454 kronor per person. De kommuner som tjänar mest på
utjämningssystemet är Malmö och Göteborg som får omkring 2,5 miljarder
respektive 1,7 miljarder kronor. Räknat per invånare är det några kommuner
i norra Sverige som tjänar mest på systemet.82
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Stockholms läns landsting är det enda landstinget som är nettobetalare till
systemet för utjämning mellan landstingen, och de fyra övriga landstingen
i Stockholm-Mälarregionen får mycket lite. Systemet för utjämning mellan
landstingen ser ungefär ut som det mellan kommunerna, och båda följer
samma mönster, med många som får bidrag och mycket få som betalar
avgifter. Stockholms läns landsting är som sagt den enda nettobetalaren till
systemet, och betalar en avgift på omkring 2 miljarder kronor (1 074 kronor
per invånare). Alla de övriga 20 landstingen får bidrag, och mest får Skåne
(2,4 miljarder) och Västra Götaland (nästan 2,5 miljarder). De största bidragen
per capita får Gotland (5 287 kronor per invånare), Norrbotten (4 300 kronor
per invånare) och Jämtland (4 113 kronor per invånare). Stockholms läns
landsting får betala till systemet eftersom länets skattekraft är betydligt högre
än genomsnittet bland de andra länen. Enligt kostnadsutjämningssystemet
är strukturkostnaderna för de uppgifter som har delegerats till landstingen
(hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik) något högre i Stockholm än i det
genomsnittliga landstinget. Men dessa högre kostnader väger inte upp systemets inkomstutjämningsaspekter.83 De övriga fyra landstingen i StockholmMälarregionen får mindre bidrag. Örebro läns landsting är det landsting som
får mest bidrag i regionen, 2 095 kronor per invånare och sammanlagt 573
miljoner kronor. Uppsala, som har de lägsta strukturkostnaderna för de uppgifter som delegerats till landstingen, får bara 156 kronor per invånare, eller
sammanlagt 47 miljoner kronor.
Bristen på transparens angående vilka kommuner och landsting som bidrar
till systemet och med hur mycket har förvärrats ytterligare genom att man
nyligen slagit samman utjämningsbidraget med det generella statsbidraget.
Siffrorna ger en viss inblick i de olika kommunernas och landstingens inbördes
ställning, men de ger inte någon sammanhängande bild av vem som tjänar på
och vem som betalar till utjämningen, och vilka belopp det rör sig om. Detta
beror på att utjämningssystemet inte bara flyttar medel mellan kommuner och
landsting. Staten finansierar det mesta av det generella statsbidraget med egna
resurser. Detta gör det svårt att bedöma hur mycket en viss kommun eller
landsting får netto, och det problemet förvärrades av den reform som genomfördes 2005. Före 2005 var utjämningsbidraget och det generella bidraget
skilda åt, men till följd av reformen har de två bidragen nu slagits ihop i ett
gemensamt system. Sammanslagningen har resulterat i ett utjämningssystem
som på ytan ger intrycket att färre kommuner är nettobetalare till systemet
och att de som är det faktiskt bidrar med mindre än tidigare. Bara 13 kommuner betalade till utjämningssystemet 2005, året innan var det 24. Men de
statsbidrag som betalas ut i systemet bekostas med skatter som tas ut lokalt,
vilket innebär att systemet har stora regionala omfördelningseffekter.
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Det faktiska bidrag som skattebetalarna i Stockholms län betalar är större
än den direkta utjämningsavgiften, eftersom det generella statsbidraget till
andra regioner till stor del betalas av de indirekta (statliga) skatteinkomster
som de genererar. En del av de 26 kommunerna i Stockholms län får bidrag
och andra måste betala avgift, men sammantaget bidrog de med 136 miljoner
kronor 2005. Stockholms läns landsting bidrog med 2 miljarder kronor till
utjämningssystemet för landstingen. Vid första påseendet ser det därför ut som
om Stockholmsregionen betalar drygt 2,1 miljarder kronor till utjämningssystemet. Nettosumman av de kommunalekonomiska utjämningsbidrag som
betalades ut under 2005 var dock 42,6 miljarder kronor till kommuner, och till
landstingen betalades 12,6 miljarder kronor. Det innebär att staten betalade ut
sammanlagt 55,2 miljarder kronor till utjämningssystemet. Till skillnad från
exempelvis det regionalekonomiska utjämningssystemet i Japan sker ingen
öronmärkning av intäkter som ska finansiera det svenska systemet. Om man
antar att utjämningssystemet finansieras av staten med hjälp av intäkter från
indirekta skatter, som exempelvis mervärdesskatt, kan man, med tanke på att
de skatter som tas upp i Stockholmsregionen utgör 54 % av statens indirekta
skatteinkomster,84 hävda att Stockholm bidrar med 30,2 miljarder kronor
(54 % av 55,2 miljarder kronor) till finansieringen av utjämningssystemet.
Tillsammans med den avgift på 2,1 miljarder som Stockholmsregionen måste
betala med egna medel, blir nettoöverföringen från Stockholm till landets
övriga regioner omkring 32,3 miljarder kronor.
Stockholms stad är nettobidragsgivare på grund av sin större skattekraft.
I kostnadsutjämningssystemet vägs också del regionala särdrag in relativt
tungt. Men en del kostnader som är tyngre för Stockholms stad och dess
grannkommuner verkar man inte ha tagit lika mycket hänsyn till. Ett exempel
på dessa kostnader är den relativt högre lönenivån i Stockholm. Även om
utjämningssystemet inte ska ge incitament till lönehöjningar (genom att betala
kostnaderna med ett större utjämningsbidrag) verkar det inte helt berättigat att
bortse från de högre levnadskostnaderna och den snävare arbetsmarknaden i
Stockholm som bidrar till högre löner. För Stockholms del kan detta påverka
på två sätt. För det första: Eftersom de högre lönekostnaderna inte beaktas i
kostnadsutjämningssystemet kompenseras inte Stockholm för en del av de
högre kostnader man nästan säkert har bland de egna utgifterna. För det andra:
eftersom högre löner också innebär en större skattekraft får Stockholm bidra
mer till inkomstutjämningssystemet. Förutom problemet med lönenivåer
verkar det också saknas andra faktorer i utjämningssystemet. Det skulle till
exempel vara bra att ta hänsyn till de intäkter som genereras av de offentliga
kommunala bolagen (som 2003 generade en nettovinst på 3 miljarder kronor,
som fördelas ojämnt över landet) och kompensera för de premier som måste
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betalas ut till läkare som går med på att flytta till norra Sverige. Om man tog
med dessa faktorer skulle det inte gynna Stockholm, men det skulle ändå
vara ändamålsenligt i en allmän modernisering av kostnadsberäkningarna
för utjämningssystemet.

4.2.3. Incitamentens effekter…
Inkomstutjämningssystemets struktur avskräcker kommuner och landsting
från att investera i verksamheter som kan öka skattekraften och integrera låginkomsttagare och arbetslösa invånare. Om en kommuns skattesats är lägre än
den nationella kommer nettoutjämningsbidraget till kommunen att minska om
skattekraften skulle öka. Eftersom man kan förvänta sig att de relativt lägre
skattesatserna finns i de områden som har relativt högre skattekraft, skulle det
innebära att skattekraften över tid kommer att växa långsammare i områden
med hög skattekraft. Dessutom kommer kommunerna att uppleva mindre
direkt press på sig att börja leverera tjänster på ett effektivare sätt. Genom att
skatteprisets reaktionsförmåga reduceras till att bli ett beskattningsval som
kommunerna själva kan göra, minskar dess värde som signal och det blir
mindre sannolikt att samhället ska kunna uppnå den optimala skattesatsen. En
annan nackdel med kostnadsutjämningssystemet är att om andelen arbetslösa
och låginkomsttagare minskar, så minskar också utjämningsbidraget i värde.
Med andra ord bestraffar faktiskt utjämningssystemet kommunerna om de
minskar arbetslösheten och andelen låginkomsttagare – eftersom deras bidrag
betalas av staten kan kommunerna inte dra nytta av de kostnader som sparas in
genom att arbetslösheten minskar. Detta kanske inte är det bästa incitamentet
för att få kommunerna att integrera sina invånare på arbetsmarknaden. Från
och med räkenskapsåret 2005 har det procentuella bidraget från kommuner
med en skattekraft som är större än 115 % av den genomsnittliga inkomsten
per capita minskats från 95 % till 85 %. För landsting med en skattekraft på
över 110 % av genomsnittet har procentsatsen minskats från 95 % till 85 %.
Detta ändrar i viss mån utjämningssystemets effekter, men många av systemets incitament finns fortfarande kvar.
Inom Stockholmsregionen som helhet var den relativa minskningen av skattekraften avsevärt högre i de kommuner som bidrar mest till utjämningssystemet. Under de senaste åren verkar det som om skattekraften har ökat mindre
snabbt i de kommuner i Sverige som redan har en stor skattekraft. I alla de
tio kommuner (varav nio ligger i Stockholms län) som bidrog mest till det
kommunalekonomiska utjämningssystemet 2002 har skattekraften minskat
avsevärt från 2003 och framåt, i förhållande till den genomsnittliga skattekraften för kommunerna i Sverige (se figur 3.7). Den relativa minskningen
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av skattekraften i kommunerna i hela Stockholms län var 2,5 % medan den
i de stora nettobetalande kommunerna minskade med 7,4 % (Danderyd och
Lidingö) och 5,9 % (Täby). 85
Figur 3.7. Nedgång i skattebasen för de tio kommuner som per capita
bidrar mest till skatteutjämningssystemet, 2003-2005
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Källa: Data från SCB.

En annan negativ effekt av inkomstutjämningen är att den kan stimulera höjningar av skattesatserna. Kommuner med större skattekraft än genomsnittet
får ett incitament att höja skatten snabbare än den genomsnittliga höjningen
av skattesatserna. Detta kan förklaras på följande sätt: Om en höjning av
skattesatsen leder till en minskning av skattekraften (exempelvis när de rikare
invånarna röstar med fötterna och flyttar någon annanstans), kompenseras
denna minskning genom utjämningssystemet. Därför har kommuner med
större skattekraft ingen anledning att hålla nere skattehöjningarna. Tack
vare utjämningssystemet drabbas de inte ekonomiskt om skattekraften skulle
minska på grund av skattehöjningarna. Om vi tar ännu en titt på de tio kommuner som bidrog mest 2002, verkar detta faktiskt vara vad som har hänt
i praktiken: medan den genomsnittliga kommunalskatten ökade med 3,5 %
under perioden 2002–2005, ökade skatten i de tio kommunerna dubbelt så
mycket eller tre gånger så mycket under samma period (se figur 3.8). Det
innebär inte nödvändigtvis att utjämningssystemets incitament lett till lägre
utveckling av skattekraften och relativt högre skattesatser. Dessa faktorer
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kan också ha sin förklaring i regionala omständigheter, som eftersläpande
regional ekonomisk tillväxt, eller det faktum att minskningar av tillväxttakten
ofta visar sig först i Stockholmsregionen, med en viss fördröjning i de övriga
regionerna. Ekonomin i Stockholmsregionen hade under perioden 2002–2003
en tillväxttakt på 2,5 %, medan den i hela riket var 3,6 % under samma period.
I en kritik av det svenska utjämningssystemet skulle man kunna hävda att det
ger Stockholmsområdet incitament att inte investera i skattekraften utan att i
stället höja skatterna, vilket leder till en lägre ekonomisk tillväxt i regionen.
Eftersom den relativa minskningen av skattekraften var betydligt högre i de
kommuner som bidrog mest till utjämningssystemet än i Stockholmsregionen
som helhet, verkar det som om incitamenten i utjämningssystemet faktiskt
har haft en del snedvridande effekter. Det finns inte så mycket som tyder på
att rikare invånare flyttade från dessa kommuner i relativt högre grad, men
siffrorna kan i stället tyda på att det i förhållande till andra kommuner gjordes
mindre investeringar i skattekraften i dessa tio.
Figur 3.8. Skatteökningar, 2002-2005
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Sveriges åldrande befolkning kommer att sätta ytterligare press på utjämningssystemet och därmed på Stockholm som nettobidragsgivare, på grund av dess
större skattekraft och relativt sett yngre åldersstruktur. Över 70 % av de tjänster som tillhandahålls av kommunerna har att göra med befolkningens storlek
och åldersstruktur, vilket med tiden kommer att leda till ökande kostnader. De
åldersrelaterade kostnaderna beräknas öka med omkring 0,5 % per år under de
närmaste tio åren. Dessutom förväntar man sig större kostnadsökningar som
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härrör ur problemet med den åldrande befolkningen efter 2010. Redan idag
överskrider 80 % av de svenska kommunerna budgeten för äldreomsorgen,
medan två tredjedelar rapporterar överskridningar i samband med kostnaderna
för handikappomsorgen (IMF 2003). I förhållande till riksgenomsnittet bor
det relativt få äldre människor i Stockholms och Uppsala län. Det innebär att
de direkt åldersrelaterade problemen i fråga om de subnationella offentliga
utgifternas bärkraft troligen blir mindre allvarliga i de länen. Men det är
också så att Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
i hög grad bidrar till de övriga regionerna genom utjämningssystemet. Om
utjämningssystemet inte ändras kommer det att fortsätta vara så. I den mån
den demografiska utvecklingen sätter en större press på utjämningssystemet
kommer den också att sätta press på Stockholms finanser, genom det större
bidrag till utjämningssystemet som blir följden.

4.2.4.…väcker debatt om reform
Utjämningssystemets omfattning är och förblir en politisk fråga, men de
nuvarande snedvridande effekterna kan mildras genom en översyn av fördelningssystemet. De uppgifter som redovisas i denna rapport tyder på att
de störningseffekter som utjämningssystemet kan ha på den lokala beskattningen försvagar de kommunala skattesatsernas förmåga att ge signaler om
politikernas kompetens att skapa en lokal attraktionskraft. Med andra ord är
det svårare för medborgarna att hålla de folkvalda politikerna ansvariga för
den servicenivå som åstadkommits med deras skattepengar. Sverige borde
därför överväga flera intressanta reformalternativ som skulle kunna minska
snedvridningen och göra systemet mer öppet och överskådligt.
• Dra ner på utjämningsambitionerna. Snedvridningarna kan begränsas genom
att man minskar utjämningen av skatteförmågan. I en kommun med en
skattekraft under genomsnittet utjämnas för närvarande 95 % av skillnaden
mellan den kommunens inkomstskattekraft och standardskattekraften
(115 % av genomsnittet). Denna procentsats skulle kunna minskas till
exempelvis 80 %.
• Se över kostnadsutjämningen. När det gäller kostnadsutjämningen är
det mycket som talar för att hänsyn borde tas till löneskillnader i olika
kommuner. För att undvika strategisk lönesättning (mer löneökningar för
att få mer av det generella statsbidraget), kan en ställföreträdande indikator
användas, som hur snäv den lokala arbetsmarknaden är. Regeringen har
tillsatt en kommitté som bl.a. ska granska lönekostnadsfaktorns betydelse
i utjämningssystemet. Kommittén förväntas lämna förslag i denna del i
slutet av 2006.
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• Förenkla fördelningsmekanismen. Ur ett transparens- och ansvarighetsperspektiv skulle en enklare och mer lättfattlig fördelningsmekanism
vara att föredra. Eftersom varje fördelningsmekanism som tar hänsyn
till utgiftsskillnader i någon mån är subjektiv, är det en illusion att tro
att en omfattande finjustering skulle göra mekanismen effektivare.
Justeringarna gör bara mekanismen mer komplex, svårare att förstå för de
lokala myndigheterna och allmänheten och därmed mindre transparent för
ansvarsutkrävande.
• Gör fördelningsmekanismen oberoende. Systemet är så komplext att
fördelningskriterierna kan manipuleras av de statliga politikerna – och
av regeringstjänstemän som handlar i sin avdelnings intresse – på ett sätt
som inte ökar effektiviteten eller rättvisan. Det finns därför anledning att
permanent delegera ansvaret för att formulera kriterierna för det generella
statsbidraget till ett oberoende organ, som man har gjort i Australien (se ruta
3.8). Den ovannämnda Ansvarskommittén har också till uppgift att föreslå
en organisatorisk struktur för en permanent uppföljning av systemet.
Ruta 3.8. Bidragskommissioner i Australien
Varje delstat i Australien har en egen lokal kommission för statliga bidrag
(Local Government Grants Commission). Dessa organ är oberoende och
deras uppgift är att fördela de generella bidrag Australiens nationella
regering (the Commonwealth) betalar ut för fördelning mellan kommunerna. Kommissionerna måste utgå från vissa förutsättningar, som
hur mycket finansiering totalt som den nationella regeringen betalar
ut, behovet av horisontell utjämning och kravet att varje subnationell
förvaltning ska ha minst ett minimibidrag. Men förutom detta kan varje
kommission själv besluta hur behoven ska bedömas och därmed hur de
generella bidragen ska fördelas mellan kommunerna i respektive delstat
(Travers och Esposito 2004). Kommissionerna verkar göra ett bra jobb.
Bevis för att bidragsfördelningen politiserats har hittats i så skilda länder
som Sverige, USA (Grossman 1994), Albanien (Case 2001) och Österrike
(Worthington och Dollery 1998). Men det verkar inte finnas några starka
bevis för politisering av bidragsfördelningen i Australien (Bungey 1991).
Det tyder på att Australiens oberoende organ faktiskt lyckas åstadkomma
en opartisk fördelning.
Om Sverige väljer att inte överföra en del av eller alla intäkterna från fastighetsskatten till den lokala nivån kan bidragssystemet användas mer aktivt av
regeringen för att anpassa de kommunala utgifterna och göra dessa mindre
procykliska. Det generella statsbidraget fastställs av riksdagen. Vissa principer
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måste följas, som regeln att staten ska förse kommuner och landsting med
medel för de uppgifter som den vill decentralisera, men regeringen skulle
kunna använda bidraget mer aktivt för att motverka procykliska höjningar
av kommunalskatterna.

5. Slutsats: Förbättrade styrelseformer för storstadsregionen
Stockholm är i allas intresse
Styrelseformerna för storstadsregionen Stockholm behöver reformeras med
stöd från alla aktörer på alla administrativa nivåer liksom från den privata
och ideella sektorn. En förändring av styrelseformerna kommer att ha en
enorm inverkan på regionens förmåga att bättre utnyttja de ekonomiska
skalfördelarna och utveckla en långsiktig strategi för ekonomisk utveckling.
Det finns emellertid inte en optimal styrelsestruktur. Samarbete är inte något
självändamål – det beror på vad samarbetet underlättar, hur det genomförs
och vem som gynnas av det. Styrelseformerna för varje stor stad måste därför
skräddarsys enligt den enskilda stadens särskilda situation och nationella
sammanhang. Utmaningen ligger i att skapa lämpliga styrelseformer som
kan optimera just den storstadsregionens tillväxtpotential. Formerna måste
vara tillräckligt flexibla för att anpassas till snabba ekonomiska och sociala
förändringar. De måste också involvera och tillgodose alla aktörer, både de
offentliga och de privata. Sådana reformer kan naturligtvis inte StockholmMälarregionen besluta om på egen hand, utan de måste beslutas av Sverige
som ett land. Behovet av reformer är uppenbart. Frågan är hur de ska kunna
genomföras på lämpligaste sätt.
Ett hybridsystem som kombinerar två lösningar verkar vara det lämpligaste
med tanke på hur Stockholm-Mälarregionen har utvecklats och ett svenskt
politiskt sammanhang.
• Förstärk den regionala förvaltningen inom Stockholms LA-region. En
fullständig integration av de två LA-regionerna Stockholm och Uppsala
kräver nya styrelseformer som går längre än tillfälliga samarbetslösningar
mellan kommuner och landsting. Detta skulle vara i linje med det beslut
som fattades av företrädarna för Stockholms och Uppsalas handelskammare
om att slå samman handelskamrarna till en enda. Den idealiska lösningen
här är att följa regionaliseringsprocessen, och så småningom tillämpa den
modell för regionalt självstyre som gäller i Skåne och Västra Götaland på
den nya LA-regionen Stockholm-Uppsala genom att slå samman de två
landstingen.
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• ”Lättare” styrelseformer för den större Stockholm-Mälarregionen som ett
första steg. Integrationsprocessen har inte kommit lika långt i den större
Stockholm-Mälarregionen som i Stockholms LA-region, och där krävs
därför mindre radikala förändringar av styrelseformerna. För att skynda
på integrationsprocessen och dra nytta av de befintliga kopplingarna
och möjligheterna till ekonomiska agglomerationsfördelar måste man
stärka den strategiska diskussionen om och planeringen av regionens
framtid, och engagera de viktigaste ekonomiska och sociala aktörerna i
processen. Ett regionalt organ skulle kunna inrättas, förslagsvis genom
att det nuvarande Mälardalsrådet förstärks. Nästa steg skulle vara att låta
detta regionala organ utvecklas mot ett slags konsortium eller organ för
storstadsregionen, som också skulle ansvara för att samordna de offentliga
infrastrukturinvesteringarna i regionen.
Det nya regionala organet för Stockholm-Mälarregionen skulle också vara
ett verktyg för internationell marknadsföring av den större Stockholmsregionen. Konsolideringen av Stockholm-Mälarregionen kommer att ge Sverige
en större synlighet internationellt och en större gateway-funktion mot resten
av världen. Det kommer att krävas att alla aktörer deltar och engagerar sig
i en gemensam strategi för att marknadsföra regionen internationellt. Som
det nu är framhåller varje län sin egen profil och utvecklar sin egen politik
för internationellt samarbete. Vissa kommuner utvecklar till och med egna
marknadsföringsstrategier, och isolerar sig ytterligare från fördelarna med
ett regionalt ”varumärke”. Marknadsföringen av ”Storstockholmsområdet”
på EU-nivå och internationellt bör anförtros åt det organ som inrättas på
Stockholm-Mälarregionnivå. Det skulle också bidra till att stärka regionens
ställning i förhållande till de andra storstäderna i Östersjöområdet.
Förutom marknadsföring på internationell nivå behöver man också förbättra
relationerna mellan Stockholm-Mälarregionen och de andra regionerna inom
Sverige. Denna uppbyggnad av relationer mellan regionerna på nationell nivå
är viktig för att komma vidare, förbi den splittrande debatten om utjämningssystemet. Fokuseringen på utjämning har gjort att aktörerna i regionen inte har
tagit itu med andra viktiga frågor, som exempelvis de kostnader som genereras
av bristen på samordning, avsaknaden av en regional strategi och oförmågan
att engagera den privata sektorn. Stockholm-Mälarregionen behöver på ett
effektivt sätt kommunicera att alla regioner i Sverige kommer att tjäna på
en stark storstadsregion som gateway. Som gateway kommer regionen att
kunna locka till sig mer utländska investeringar och bli motorn som drar hela
landet i en konkurrensutsatt värld. För att övervinna farhågorna och misstron
bland invånarna i övriga delar av Sverige bör det nya regionförbundet på
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Stockholm-Mälarregionnivå och dess partners utveckla en nationell strategi
för att marknadsföra regionen inom Sverige. De kommer också att tvingas
inse att de ekonomiska vinster som görs genom inrättandet av en ny regional
struktur, skulle delas med resten av landet, åtminstone på kort sikt. Därför
måste man utveckla fler synergier med andra regioner, bland annat med
Sveriges två andra storstadsregioner.
En annan viktig aspekt är relationen mellan Stockholm-Mälarregionen och
centralstaten. I många andra OECD-länder börjar de nationella regeringarna
nu erkänna och stödja storstadsregionernas konkurrensförmåga. Den omläggning av den regionala utvecklingspolitiken som nyligen skett i Sverige
bör gå i samma riktning. En omorganisation av den statliga organisationen
på Stockholm-Mälarregionnivå skulle inte bara bidra till att effektivisera
insatserna på regional och lokal nivå, utan också till att stärka statens politiska ställning. Den pågående reformeringen av det offentliga administrativa
systemet kan komma att klargöra specifika roller och ansvarsområden och
minska överflödiga strukturer eller överbrygga klyftor. Den kommer också att
utgöra en möjlighet att förbättra hanteringen av myndighetsövergripande frågor. Ytterligare uppmärksamhet bör emellertid riktas mot att främja formellt
samarbete, beslutsfattande i konsensus och målinriktad policyutveckling på
alla förvaltningsnivåer, till exempel genom statliga incitament för utveckling.
Aktörerna på den regionala och lokala nivån har också en nyckelroll när
det gäller att främja sina intressen på statlig nivå, vilket kräver en särskild
ansträngning från koalitionen som arbetar för Mälarregionen. Det är också
viktigt att staten deltar i den strategiska planeringsprocessen för StockholmMälarregionen genom någon form av tydlig representation, exempelvis i ett
regionalt organ som inrättas för det ändamålet.
Hittills har debatten kring storstadsregionens utveckling, regionaliseringsprocessen och administrativa reformer inte i tillräckligt hög grad inkluderat den
privata sektorn. Som vi framhållit i de föregående kapitlen är svårigheterna
att arbeta konstruktivt med den privata sektorn särskilt uttalade i Stockholmsregionen. En ineffektiv dialog mellan privat och offentlig sektor kan
få allvarliga konsekvenser på regional nivå: politikerna får inte tillräckligt
med information om näringslivsmiljön och politiken blir urvattnad om det
inte finns något underliggande förtroende för den ekonomiska politiken.
Bristande samarbete med den privata sektorn hindrar utvecklingen av en
övergripande regionalekonomisk strategi och begränsar de strategiska
planernas trovärdighet. Regional och ekonomisk planering är inte ett mål i
sig utan ett medel som ska användas för att ge fördelar till invånarna, inte
till förvaltningarna. Det finns inga uppgifter angående det civila samhällets
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eventuella delaktighet i planeringsprocessen. Detta gäller i ännu högre grad
de administrativa reformerna och regionaliseringen, något som ligger högt
upp på dagordningen i Sverige.
Vilka styrelseformer som än antas måste kopplingarna mellan det offentliga
och det privata institutionaliseras. Madrids självständiga kommun (Comunidad Autónoma) är ett bra exempel på ett sådant fruktbart samarbete: det
finns flera former för samarbete mellan handelskammare, fackföreningar och
arbetsgivarorganisationer, vilket gör de privata aktörerna mycket delaktiga
i beslutsprocessen. Ett annat exempel på sådana samarbetskonstellationer är
de franska utvecklingsråden (conseils de développement), som har inrättats
som en plattform för utbyte mellan kommunala och regionala aktörer och
intressenter inom den privata sektorn. Dessa råd deltar i utformningen av
storstadsavtal (contrats d’agglomération) – som ingås mellan en kommun och
staten, i syfte att förbättra stadens konkurrenskraft. Utvecklingsråden företräder en rad ekonomiska, sociala och kulturella grupper och sammanslutningar.
De måste rådfrågas under framtagandet och om det slutliga förslaget innan
avtalen sluts. De kan också vara delaktiga i utformningen av avtalet.
Det nybildade/reformerade organet som ska ansvara för att ta fram en regional
strategi för ekonomisk utveckling måste förlita sig på arbeten och rekommendationer från andra viktiga ekonomiska aktörer. Som föreslogs i kapitel
2 skulle gruppen av nyckelföreträdare kunna bildas i enlighet med den regionala Triple Helix-strukturen (offentlig, privat och forskningssektor) kring
ett regionalt konkurrenskraftsråd. Rådet skulle formellt ledas av en politisk
ledare och en företagsledare. Detta partnerskap skulle kunna vara ett konkret
initiativ för att stödja utvecklingen av en regional strategi genom politiskt
ledarskap och offentlig-privat dialog.
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NOTER
63. Det kan noteras att det har skett omfattande reformer i fråga om kommunerna,
som har minskat i antal från 2 500 år 1952 till 270 för att nu uppgå till 290,
medan de 21 länen i stort sett ser likadana ut som 1810.
64. Kommunerna samarbetar också genom Svenska Kommunförbundet,
vars motsvarighet på regional nivå är Landstingsförbundet. Båda
organisationernas uppgift är att bevaka kommunernas och landstingens
gemensamma intressen, företräda dem i offentliga sammanhang, främja
samarbete mellan förbundens medlemmar och erbjuda medlemmarna tjänster
och expertrådgivning. Sedan den 1 januari 2005 har de två organisationerna
ett gemensamt huvudkontor med gemensamma administrativa enheter:
Sveriges kommuner och landsting (SKL). I början av 2007 ska de två
organisationerna gå samman till ett nytt gemensamt förbund, som kan skapa
ännu en viktig kanal för samarbete mellan kommuner och landsting.
65. Under 2003 inrättade landstingen i Kalmar och Gotlands län indirekt valda
regionala samverkansorgan för regional utveckling. De följdes av Blekinge,
Hallands, Östergötlands, Uppsala och Dalarnas län. Under 2004 inrättade
Södermanlands län formellt ett regionalt samverkansorgan och 2005 följde
Jönköpings län efter.
66. Övervakningsrapporten ska antas 2005: www.coe.int/cplre.
67. Rapporten på svenska: http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=3677&
A=16321&FileID=77736&NAME=Slutlig%5Fsvensk%5Frapport.pdf
68. Svaret är ett gemensamt svar från alla 21 länsstyrelser. Landshövdingarna
Lorentz Andersson i Västernorrlands län och Sören Gunnarsson i
Örebro län har varit ansvariga för samordningen och utarbetandet av
publikationen ”Samordning för regional hållbar utveckling – Svar till
regeringen angående uppdrag om länsstyrelsernas samordning av de
statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet”,
december 2005, publikation nummer 2005:52, Länsstyrelsen i Örebro län.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/52/54/44ddf13d.pdf
69. Av de sammanlagt sju kommunerna i Sverige som omfattas ligger fem i
Stockholms län. Sexton av de sammanlagt 24 utvalda stadsdelarna finns
i Stockholms län – Botkyrka (3 stadsdelar), Haninge (1), Huddinge (3),
Stockholm (5) och Södertälje (4).
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70. Som består av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. De verksamhetsområden som bildas av angränsande kommuner inom Helsingfors
storstadsområdes inflytandeområde (centrala Nyland och Lojo) kommer
att få stöd för att förstärka utvecklingen inom Storhelsingforsområdet.
Flera samarbetsområden inom Helsingforsregionen har identifierats, bland
annat planering och markanvändning, bostäder, transporter, samt i mindre
grad ekonomisk utveckling, utbildning och kultur. Ett specifikt problem
som måste tas itu med är bostadsbristen i Helsingforsregionen som beror
på inflyttning men också på att det kan finnas faktorer som avskräcker
kommunerna från att bygga nya bostäder, eftersom en ökad befolkning
skulle innebära ett ökat tryck på budgetposterna för tillhandahållandet av
grundläggande offentliga tjänster.
71. Grundat på utredningsmannen Jussi-Pekka Alanens förslag.
72. Detta initiativ ska genomföras i tre faser: fas 1: en inbjudan att lämna förslag
om projekt som syftar till att stödja arbetet för ett bättre storstadssamarbete;
fas 2: ett storstadsprojekt som utarbetas av kommunerna; fas 3: ett
storstadsavtal som inleds 2006 kommer att tillämpas på verksamheter av
strukturell art.
73. Delbetänkandet är i själva verket mer en beskrivning av de utmaningar som
finns och vilka områden som skulle behöva utredas vidare, än faktiska och
konkreta rekommendationer om vilka lösningar som bör användas.
74. Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande 2007. På grund av valet i
september 2006 är det dock möjligt att kommittén bara kommer att föreslå
lösningar på ett begränsat antal av de punkter som granskas.
75. http://www.ville.gouv.fr/.
76. Skatteintäkterna blir lägre när beskattningsunderlaget sjunker betydligt.
77. Staten frös de kommunala skattesatserna mellan 1991 och 1993, och mellan
1997 och 1999 skar man der på statsbidragen till de kommuner som höjde
sina lokala inkomstskatter.
78. De statliga inkomsterna procykliskhet mildras normalt av att man har
flera skatteintäktskällor. Viktiga skatter i det svenska skattesystemet är
till exempel hushållsskatter, bolagskatt och mervärdesskatt. Eftersom
kommuner och landsting bara förfogar över inkomstskatten har de inte denna
diversifiering och deras intäkter är därför i allmänhet mer procykliska.
79. Denna lilla flygplats ligger bara några kilometer från Stockholms innerstad.
De flesta europeiska huvudstäder, och i synnerhet de som till stor del
lever på att vara en traditionell etableringsort för multinationella företag,
skulle betrakta en flygplats med centralt läge som en ovärderlig tillgång. I
synnerhet som nästa flygplats ligger 35 kilometer därifrån. Även om man
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med det utmärkta tågsystemet kan ta sig till Arlanda på bara 20 minuter är
den internationella flygplatsen mindre lämpad för små plan, och med bil
tar det 45 minuter att ta sig dit.
80 www.sweden.se/templates/cs/FactSheet____11476.aspx?PageNr=9.
81. Före 1993 betalades över 2/3 av bidragsbeloppen ut genom riktade (eller
villkorade) bidrag. Efter omfattande reformer på 1990-talet är nu omkring
2/3 av de bidrag som fördelas i Sverige generella (eller villkorslösa)
bidrag.
82. De tio högsta utbetalningarna per capita går till kommuner i Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län. Allra mest får Pajala kommun, 22 508
kronor per invånare.
83. På samma sätt förklaras de höga bidrag som landstingen i Skåne och
Gotlands län får av deras låga skatteförmåga, inte av högre strukturkostnader
(de är i själva verket lägre). När det gäller de nordliga länen ligger det
annorlunda till. Deras generella skatteförmåga är inte mycket lägre än andra
svenska regioners, men deras förmodade strukturkostnader är mycket högre.
Skillnaden beror främst på att de har en högre andel äldre i befolkningen
och mycket lägre befolkningstäthet än genomsnittet.
84. Procenttalet 54 % är en beräkning för 1998, som gjordes av Nutek 2000.
Antagandet att staten finansierar utjämningssystemet med indirekta skatter
görs på grundval av att de flesta direkta skatterna är lokala skatter.
85. Indexet för skatteförmåga i Stockholms kommuner var 121 år 2002 (100 är
den genomsnittliga skattekraften) och 118 år 2005. Danderyds skatteförmåga
var 189 år 2002 och 175 år 2005; Lidingö: 163 år 2002 och 151 år 2005;
Täby: 153 år 2002, 144 år 2005.
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Bilaga 1. Identifiering av determinanter för regional prestanda
BRP (bruttoregionalprodukt) per capita (i logaritmer) kan skrivas med följande formel:

BRP
BRP
Sysselsättning Arbetskraft
=
+
+
Befolkning Sysselsättning
Arbetskraft
Befolkning
BRP per capita = Produktivitet
Sysselsättningsgrad

+

Relativt arbetskraftstal +

Skillnaden i BRP per capita mellan en viss storstadsregion och genomsnittet
för alla storstadsregioner är därför lika med
Difference in
GDP per capita

=

Difference in
Productivity

+

Difference in
Unemployment rates

+

Difference in
Activity rates

Nedbrytning av skillnader i produktivitet
Den genomsnittliga arbetsproduktiviteten i region i är lika med ett viktat
genomsnitt av den sektoriella produktiviteten:

Eij GDPij
GDPi
=∑
*
Ei
Eij
j Ei

1.

där j anger sektor.
Skillnaden i produktivitet i förhållande till genomsnittet kan brytas ned enligt
följande:
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*⎜
+∑
−
−
⎜ E
E
E
E
E
E
E
Ej
j ⎝
j
i
j
i
⎠
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2. ⎜⎜

Den första termen i ekvationens högra led visar hur stor andel av produktivitetsskillnaden som beror på regional specialisering.
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Nedbrytning av skillnader i relativt arbetskraftstal
Arbetskraftstalet i region i är lika med ett viktat genomsnitt av relativa arbetskraftstal per åldergrupp:
3.

Pij L
F ij
LF i
=∑ *
Pi
P ij
j Pi

där j anger åldersgrupp.
Skillnaden i relativt arbetskraftstal i förhållande till genomsnittet kan brytas
ned enligt följande:
4.

P ⎞ L
F j
Pij ⎛ L
F ij L
F j⎞
⎛P
⎛ LF i L
F ⎞
⎟
⎟⎟ = ∑ ⎜⎜ ij − j ⎟⎟ *
⎜⎜
+ ∑ *⎜
−
−
⎟
⎜ P
P
P
P
P
P
P
P
j
j
j
i
j ⎠
⎠
⎝ i
⎝ i
⎠
⎝ ij

Den första termen i ekvationens högra led visar hur stor andel av skillnaden
i fråga om relativt arbetskraftstal som beror på den regionala arbetskraftens
åldersprofil.
Tabell A.1. BRP/capita i 66 storstadsregioner inom OECD (2002)
Metropolitan
region

Country

Rank by
GDP per
capita

Year

Population

Real GDP
per capita
(USD
PPP)

Boston
San Francisco
Seattle
New York
Denver
Tokyo
Washington
Dallas
San Diego
Region MunichIngolstadt
London
Los Angles
Houston
Minneapolis-St
Paul
Chicago
Paris- Île-deFrance

Ratio
Regional
/ national

80 780
66 079
49 673
48 869
46 750
46 555
45 815
45 237
44 426
44 285

National
GDP per
capita
(USD
PPP)
36 121
36 121
36 121
36 121
36 121
26 493
36 121
36 121
36 121
26 613

USA
USA
USA
USA
USA
Japan
USA
USA
USA
Germany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2002
2002
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2002
2002

3 304 030
1 673 765
2 433 901
9 185 826
2 158 288
12 138 000
5 162 029
3 689 427
2 813 678
2 936 300

UK
USA
USA
USA

11
12
13
14

2002
2002
2002
2002

7 371 200
9 630 575
4 346 443
3 056 652

43 295
42 677
42 656
42 170

26 954
36 121
36 121
36 121

1.61
1.18
1.18
1.17

USA
France

15
16

2002
2002

8 290 146
11 106 700

42 158
42 004

36 121
26 955

1.17
1.56

2.24
1.83
1.38
1.35
1.29
1.76
1.27
1.25
1.23
1.66
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Metropolitan
region

Country

Milan
Atlanta
PortlandVancouver
Baltimore
Philadelphia
Phoenix
Darmstadt
Cleveland
Stockholm
Pittsburgh
Detroit
TampaSt-Petersburg
St-Louis
Region Hamburg
Toronto
Noord-Holland
Rome
Stuttgart
Miami
Turin
Aichi
Karlsruhe
Rheinland
Zuid-Holland
Osaka
Comunidad de
Madrid
Noord-Brabant
Montreal
Freiburg
Barcelona
Detmold
RheinhessenPfalz
Greater
Manchester

Rank by
GDP per
capita

Year

Population

Real GDP
per capita
(USD
PPP)

Ratio
Regional
/ national

41 856
41 269
38 712

National
GDP per
capita
(USD
PPP)
27 028
36 121
36 121

Italy
USA
USA

17
18
19

2002
2002
2002

3 713 400
4 310 754
1 986 486

USA
USA
USA
Germany
USA
Sweden
USA
USA
USA

20
21
22
23
24
25
26
27
28

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

2 653 817
4 989 901
3 259 000
3 755 000
2 204 453
1 844 700
2 278 401
4 404 088
2 441 379

38 661
38 538
38 325
37 556
37 334
37 066
36 868
36 716
35 840

36 121
36 121
36 121
26 613
36 121
26 901
36 121
36 121
36 121

1.07
1.07
1.06
1.41
1.03
1.38
1.02
1.02
0.99

USA
Germany

29
30

2002
2002

2 588 142
3 108 000

35 624
35 565

36 121
26 613

0.99
1.34

Canada
Netherlands
Italy
Germany
USA
Italy
Japan
Germany
Germany
Netherlands
Japan
Spain

31
32

2003
2002

5 114 549
2 566 300

34 505
34 485

31 070
29 517

1.11
1.17

33
34
35
36
37
38
39
40

2002
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2002

3 714 000
3 975 100
2 286 228
2 168 800
7 087 000
2 708 300
6 652 100
3 431 900

33 702
33 576
33 111
32 518
31 660
31 254
31 221
30 772

27 028
26 613
36 121
27 028
26 493
26 613
26 613
29 517

1.25
1.26
0.92
1.20
1.20
1.17
1.17
1.04

41
42

2001
2002

8 818 000
5 499 800

29 866
29 548

26 493
22 061

1.13
1.34

1.55
1.14
1.07

Netherlands
Canada
Germany
Spain
Germany
Germany

44

2002

2 395 700

29 211

29 517

0.99

45
46
47
48
49

2003
2002
2002
2002
2002

3 577 386
2 163 600
4 854 000
2 066 200
2 013 500

28 750
26 333
25 934
25 543
25 164

31 070
26 613
22 061
26 613
26 613

0.93
0.99
1.18
0.96
0.95

UK

50

2002

2 522 500

24 916

26 954

0.92
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Metropolitan
region

Country

Kanagawa
Seoul
Ruhrgebiet
Nord
Budapest
Fukuoka
Valencia
Region Berlin
Chiba
Gyeonggi
Saitama
Attiki
Incheon
Naples
Busan
Daegu

Japan
Korea
Germany
France
Hungary
Japan
Spain
Germany
Japan
Korea
Japan
Greece
Korea
Italy
Korea
Korea

Rank by
GDP per
capita

Year

Population

Real GDP
per capita
(USD
PPP)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

2001
2003
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2001
2003
2001
2002
2003
2002
2003
2003

8 570 000
10 024 308
6 747 000
2 564 300
2 826 900
5 032 000
2 238 700
5 101 000
5 968 000
9 846 778
6 978 000
3 910 100
2 615 133
3 067 900
3 685 290
2 547 231

23 872
23 622
23 553
23 189
22 700
22 161
22 037
21 769
21 448
19 204
18 955
18 136
18 044
17 364
15 627
12 911

National
GDP per
capita
(USD
PPP)
26 493
20 516
26 613
26 955
13 848
26 493
22 061
26 613
26 493
20 516
26 493
17 100
20 516
27 028
20 516
20 516

Ratio
Regional
/ national

0.90
1.33
0.89
0.86
1.64
0.84
1.00
0.82
0.81
1.08
0.72
1.06
1.02
0.64
0.88
0.73

Notes: The data for Canada and Korea are for 2003. The data for Japan are 2001.
(1) The data for European metropolitan regions are from EUROSTAT either at TL2 or TL3; (2)
The data for Korea and Japan are collected from national statistical offices; (3) The population
data for most metropolitan areas are from American Community Survey 2002 Profile of the
US Census Bureau which is limited to the household population and excludes the population
living in institutions, college dormitories, and other group quarters; (4) The population data
for Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA is from the Real Estate Centre at Texas A&M University
http://www.recenter.tamu.edu; (5) The population data for Portland-Vancouver, OR-WA PMSA
comes from Metro Regional Data Book (January 2005) from www.metro-region.org; (6) The
population data for Phoenix-Mesa MSA comes from the Greater Phoenix Economic Council
http://www.gpec.org; (7) The population data for Washington D.C. PMSA and Baltimore
PMSA comes from the Federation for American Immigration Reform: Metro Area Factsheet
http://www.fairus.org; and (8) The GDP data for the US metropolitan regions are collected
from the US Conference of Mayors http://www.usmayors.org.
Source: OECD Territorial Database.
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Tabell A.2. Förklarande faktorer till skillnader i BRP/ca (2002)

Country

Metropolitan region

Year

USA
USA
USA
USA
USA
Japan
USA
USA
USA
Germany

Boston
San Francisco
Seattle
New York
Denver
Tokyo
Washington
Dallas
San Diego
Region MünchenIngolstadt
London
Los Angles
Houston
MinneapolisSt Paul
Chicago
Paris- Île de France
Milano
Atlanta
PortlandVancouver
Baltimore
Philadelphia
Phoenix
Darmstadt
Cleveland
Stockholm
Pittsburgh
Detroit
TampaSt-Petersburg

2002
2002
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2002
2002

UK
USA
USA
USA
USA
France
Italy
USA
USA
USA
USA
USA
Germany
USA
Sweden
USA
USA
USA

Percentage difference
Proportion of the diffein (compared to the
rence in GDP per capita
average)
due to
Produc- Em- Activity Produc- EmActivity
tivity
ployrate
tivity
ploy- rate (%)
(%)
ment
(%)
(%)
ment
rate
rate
(%)
(%)
107.9
1.9
12.7
117.3
2.9
19.1
67.3
0.9
15.7
73.6
1.3
20.8
31.9
-0.4
11.6
34.1
-0.4
13.5
59.1
-1.0
-8.3
56.7
-1.3
-10.6
25.6
1.1
8.7
27.2
1.4
10.0
28.5
1.3
5.7
29.9
1.5
6.5
20.9
3.0
8.7
22.4
3.5
9.9
21.6
-0.9
10.8
23.0
-1.0
12.1
24.5
2.3
3.1
25.5
2.6
3.6
23.0
2.8
3.5
24.0
3.2
4.0

2002
2002
2002
2002

26.2
26.0
21.4
2.8

-0.4
-1.1
0.2
2.4

1.7
1.1
3.6
18.2

26.8
26.4
22.1
3.2

-0.5
-1.2
0.2
2.7

2.0
1.3
4.0
19.0

2002
2002
2002
2002
2002

23.6
30.3
31.5
13.1
7.9

-0.7
-1.9
1.9
1.3
-1.2

1.5
-2.9
-7.7
6.4
7.3

24.0
30.0
31.0
13.9
8.3

-0.8
-2.2
2.1
1.5
-1.3

1.7
-3.3
-9.1
6.9
7.7

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

8.9
10.1
10.8
13.1
6.1
-0.9
3.2
4.4
-1.2

1.6
0.7
0.8
0.7
0.1
2.5
1.2
-1.1
2.1

3.2
2.7
1.4
-2.6
3.8
7.8
4.3
5.1
4.9

9.3
10.5
11.2
13.3
6.4
-1.0
3.4
4.7
-1.3

1.8
0.7
0.8
0.8
0.1
2.6
1.3
-1.2
2.3

3.4
2.9
1.5
-2.9
4.1
8.2
4.5
5.3
5.2
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Percentage difference
Proportion of the diffein (compared to the
rence in GDP per capita
average)
due to
Produc- Em- Activity Produc- EmActivity
tivity
ployrate
tivity
ploy- rate (%)
(%)
ment
(%)
(%)
ment
rate
rate
(%)
(%)
0.0
0.2
5.0
0.0
0.2
5.3
8.8
-1.1
-2.3
9.1
-1.2
-2.5
-6.3
-1.5
10.4
-7.6
-1.7
11.5
-7.6
4.0
6.0
-9.2
4.6
6.8

Country

Metropolitan region

Year

USA
Germany
Canada
Netherlands
Italy
Germany
USA
Italy
Japan
Germany
Germany
Netherlands
Japan
Spain

St-Louis
Region Hamburg
Toronto
Noord-Holland

2002
2002
2003
2002

Roma
Stuttgart
Miami
Torino
Aichi
Karlsruhe
Rheinland
Zuid-Holland

2002
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2002

16.8
-0.6
3.5
8.3
-15.8
-4.5
2.8
-13.9

-1.6
2.0
-0.9
0.2
2.0
1.3
-0.4
3.7

-13.4
-2.2
-4.6
-11.5
8.9
-4.5
-9.9
1.9

5.5
-0.4
3.0
7.3
-16.0
-4.3
2.5
-13.9

-0.6
1.3
-0.8
0.2
1.9
1.2
-0.4
3.4

-5.1
-1.4
-4.1
-11.1
7.9
-4.3
-9.6
1.7

Osaka
Comunidad de
Madrid
Vancouver
Noord-Brabant

2001
2002

-12.2
-1.5

-0.9
-0.8

1.3
-10.6

-11.9
-1.4

-0.8
-0.8

1.2
-10.3

2003
2002

-20.0
-20.6

-0.9
4.2

9.3
4.3

-20.4
-21.1

-0.9
3.8

8.2
3.8

2003
2002
2002
2002
2002
2002

-19.1
-21.0
-13.5
-16.9
-20.7
.

-3.4
2.2
-4.4
-1.2
0.4
.

8.7
-3.6
-7.4
-8.0
-6.7
.

-19.2
-20.6
-12.6
-16.0
-19.9

-3.2
1.9
-3.9
-1.1
0.3

7.6
-3.2
-6.6
-7.2
-5.9

2001
2003
2002
2002
2002
2001
2002
2002

-35.0
-30.2
-17.5
-10.7
-24.2
-23.8
-25.1
-28.9

1.8
2.0
-2.8
-7.8
2.5
2.7
-5.4
-10.0

6.5
-2.0
-13.3
-16.8
-13.7
-16.4
-8.1
0.6

-36.1
-29.9
-16.0
-9.3
-22.7
-22.0
-23.4
-27.5

1.5
1.6
-2.3
-6.7
2.1
2.2
-4.5
-8.5

5.3
-1.7
-11.9
-15.2
-12.1
-14.5
-6.8
0.5

Canada
Netherlands
Canada
Germany
Spain
Germany
Germany
UK
Japan
Korea
Germany
France
Hungary
Japan
Spain
Germany

Montreal
Freiburg
Barcelona
Detmold
Rheinhessen-Pfalz
Greater
Manchester
Kanagawa
Seoul
Ruhrgebiet
Nord
Budapest
Fukuoka
Valencia
Region Berlin
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Country

Metropolitan region

Year

Japan
Korea
Japan
Greece
Korea

Chiba
Gyeonggi
Saitama
Attiki
Incheon

2001
2003
2001
2002
2003

Percentage difference
Proportion of the diffein (compared to the
rence in GDP per capita
average)
due to
Produc- Em- Activity Produc- EmActivity
tivity
ployrate
tivity
ploy- rate (%)
(%)
ment
(%)
(%)
ment
rate
rate
(%)
(%)
-42.2
1.8
7.7
-43.8
1.4
5.9
-43.2
3.4
-3.4
-43.0
2.5
-2.6
-49.3
1.1
9.2
-51.3
0.8
6.7
.
.
.
-44.0
2.3
-6.9
-42.9
1.7
-5.3

Notes: The data for Canada and Korea are for 2003. The data for Japan are 2001.
(1) The labour force and employment data for the US metropolitan areas refer to place of
residence (July 2002) and are collected from the US Bureau of Labour Statistics. Unemployment estimates are aggregates of persons previously employed in industries covered by state
unemployment (UI) laws and entrants to the labour force data from the Current Population
Survey (CPS). The data reflects the standards and definitions established by the U.S. Office
of Management and Budget, dated June 30, 1996. http://www.bls.gov/news.release/archives/
metro_08282002.pdf: (2) the data for the selected regions in Japan and Korea are collected
from the national statistical offices Japan Statistical Office http://www.stat.go.jp/data/
roudou/2004n/ft/zuhyou2/ken02.xls; and (3) the data for the selected European regions are
collected from EUROSTAT.
Source: OECD Territorial Database.
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MinneapolisSt Paul
Daegu
Incheon

USA

Korea
Korea

Busan
Budapest
Stockholm

Korea
Hungary
Sweden

Japan

NoordBrabant
Noord-Holland
Zuid-Holland

Netherlands
Netherlands
Netherlands
Korea
USA
Germany

Gyeonggi
Washington
Region
MunichIngolstadt
Fukuoka

Metropolitan
region

0.96
0.96

0.96

0.96
0.96
0.96

0.96

100
100

100

100
100
100

100

101
100
100

101

0.97

0.97
0.96
0.96

102

12
13

11

8
9
10

7

4
5
6

3

2

USA
Italy

USA

Germany
USA
Germany

USA

USA
Japan
USA

USA

Japan

Index Rank Country
Stockholm
=100
102
1
Germany

0.97

Employment
rate
0.98

Houston
Turin

Darmstadt
Philadelphia
RheinhessenPfalz
St-Louis

Phoenix

Denver
Saitama
San
Francisco

Pittsburgh

Tokyo

Karlsruhe

Metropolitan
region

98
98

98

98
98
98

98

99
99
98

99

99

37
38

36

33
34
35

32

29
30
31

28

27

France
Germany

Spain

Germany
Canada
Spain

France

Germany
Canada
Italy

USA

USA

Index Rank Country
Stockholm
=100
99
26 Germany

Nord
Region
Berlin

Valencia

Paris- Île de
France
Ruhrgebiet
Montreal
Barcelona

PortlandVancouver
Detmold
Toronto
Rome

Region
Hamburg
Detroit

Metropolitan
region

0.86
0.84

0.89

0.91
0.90
0.90

0.92

0.92
0.92
0.92

0.93

0.93

90
88

92

95
94
93

96

96
96
96

96

96

62
63

61

58
59
60

57

54
55
56

53

52

Em- Index Rank
ploy- Stockment holm
rate
=100
0.93
97
51
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0.94
0.94

0.94

0.94
0.94
0.94

0.94

0.95
0.95
0.94

0.95

0.95

Employment
rate
0.95

Tabell A.3. Ranking av storstadsregioner inom OECD utifrån sysselsättning (2002)

Country
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San Diego
Freiburg
TampaSt-Petersburg
Aichi
Stuttgart
Seoul

Milan
Boston
Kanagawa
Chiba
Baltimore
Atlanta

USA
Germany
USA

Italy
USA
Japan
Japan
USA
USA

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.96
0.96
0.96

Employment
rate
0.96
0.96
0.96

99
99
99
99
99
99

100
100
100
20
21
22
23
24
25

17
18
19
USA
Japan
USA
Canada
USA
USA

Germany
USA
Spain

Index Rank Country
Stockholm
=100
100
14 USA
100
15 USA
100
16 UK
Rheinland
Chicago
Comunidad de
Madrid
Dallas
Osaka
Miami
Vancouver
New York
Los Angles

Cleveland
Seattle
London

Metropolitan
region

0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93

0.93
0.93
0.93

Employment
rate
0.94
0.93
0.93
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Source: OECD Territorial Database.

Note: The data for Canada and Korea are for 2003 and for Japan related to 2001.

Japan
Germany
Korea

Metropolitan
region

Country

97
97
97
97
97
97

97
97
97
45
46
47
48
49
50

42
43
44

Index Rank Country
Stockholm
=100
98
39 Italy
97
40
97
41
Naples

Metropolitan
region

Em- Index Rank
ploy- Stockment holm
rate
=100
0.75
79
64
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MinneapolisSt Paul
San Francisco

USA

Boston
Seattle
Dallas
Toronto

Vancouver

Saitama
Aichi
Washington
Montreal
Denver
Stockholm

Chiba
PortlandVancouver

USA
USA
USA
Canada

Canada

Japan
Japan
USA
Canada
USA
Sweden

Japan
USA

USA

Metropolitan
region

Country

0.55
0.54

0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

0.56

0.57
0.57
0.56
0.56

0.59

0.60

Activity
rate

100
100

101
101
101
101
101
100

101

104
103
103
102

107

Index
Stockholm
=100
110

14
15

8
9
10
11
12
13

7

3
4
5
6

2

1

Rank

Germany
Germany

USA
USA
Japan
USA
Germany
Korea

USA
USA
USA
Netherlands
UK

Germany

USA

Country

Stuttgart
Region Hamburg

Chicago
Phoenix
Osaka
Los Angles
Region Berlin
Seoul

London

Region
Munich-Ingolstadt
Baltimore
San Diego
Philadelphia
Zuid-Holland

Houston

Metropolitan
region

91
91

94
94
94
94
93
91

94

96
96
95
94

96

Index
Stockholm
=100
96

39
40

33
34
35
36
37
38

32

28
29
30
31

27

26

Milan

Metropolitan
region

Valencia
New York
Rheinland
Busan
Comunidad
de Madrid
Italy
Turin
Germany Ruhrgebiet
Italy
Rome
Hungary Budapest
Japan
Fukuoka
France
Nord Pas de
Calais
Italy
Naples

Spain

Spain
USA
Germany
Korea

Germany Detmold

Italy

Rank Country

0.36

0.45
0.44
0.44
0.44
0.42
0.42

0.45

0.47
0.47
0.46
0.46

0.47

0.47

Activity
rate

65

82
80
80
80
78
77

83

85
85
84
83

85

Index
Stockholm
=100
86
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0.50
0.50

0.52
0.51
0.51
0.51
0.51
0.50

0.52

0.52
0.52
0.52
0.52

0.53

0.53

Activity
rate

Tabell A.4. Ranking av storstadsregioner inom OECD baserad på relativt arbetskraftstal (2002)
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64

58
59
60
61
62
63

57

53
54
55
56

52

51

Rank

Kanagawa
Atlanta

Noord-Holland
Tokyo
Detroit
St-Louis
Tampa-StPetersburg
Pittsburgh
Noord-Brabant
Cleveland

Japan
USA

Netherlands
Japan
USA
USA
USA
97
97
96

0.53

98
97
97
97

0.54
0.53
0.53
0.53

0.53
0.53

98

Index
Stockholm
=100
99
99

0.54

0.54
0.54

Activity
rate

25

23
24

19
20
21
22

18

16
17

Rank

Spain

Korea
Korea

Germany
Germany
USA
Germany

Korea

Germany
France

Country

Barcelona

Freiburg
Karlsruhe
Miami
Rheinhessen-Pfalz
Daegu
Incheon

Darmstadt
Paris- Île de
France
Gyeonggi

Metropolitan
region

0.47

0.47
0.47

0.49
0.48
0.48
0.47

0.49

0.49
0.49

Activity
rate
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Source: OECD Territorial Database.

Note: The data for Canada and Korea are for 2003 and for Japan related to 2001.

USA
Netherlands
USA

Metropolitan
region

Country

86

86
86

89
89
88
87

90

Index
Stockholm
=100
90
90

50

48
49

44
45
46
47

43

41
42

Rank Country

Metropolitan
region

Activity
rate

Index
Stockholm
=100
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Rank

Boston

San
Francisco
New York
Seattle
Milan

USA

USA

88 608

87 973
87 560

San Diego

USA
Chicago
Germany Region
MunichIngolstadt

91 512
89 873
89 707
89 419

USA

Japan
UK
USA
USA

92 768

Paris- Île de
France
Tokyo
London
Los Angles
Denver

113 290
93 932
93 609

119 078

125
124

126

130
127
127
127

132

161
133
133

169

12
13

11

7
8
9
10

6

3
4
5

2

Detroit

St-Louis
Stuttgart
Stockholm
TampaSt-Petersburg
Spain
Comunidad
de Madrid
Germany Karlsruhe
Canada Toronto

USA
Germany
Sweden
USA

Miami
Pittsburgh
MinneapolisSt Paul
Germany Rheinland

USA
USA
USA

USA

Cleveland

Metropolitan
region

96
95

99

101
100
100
100

104

104
104
104

37
38

36

32
33
34
35

31

28
29
30

Fukuoka
Budapest
Valencia

Japan
Korea

Korea

Saitama
Busan

Incheon

Germany Region
Berlin
Korea
Seoul
Japan
Kanagawa
Japan
Chiba
Korea
Gyeonggi

Japan
Hungary
Spain

36 119
35 600

39 861

49 723
46 285
41 158
40 434

50 586

54 264
53 947
53 305

Index Rank Country Metropolitan
ProStockregion
ductholm
ivity
=100
107
26 Germany Rheinhes56 486
sen-Pfalz
105
27 Germany Freiburg
56 249

51
50

57

70
66
58
57

72

77
76
76

80

62
63

61

57
58
59
60

56

53
54
55

52

Index Rank
Stockholm
=100
80
51

OECD TERRITORIAL REVIEWS: STOCKHOLM, SVERIGE – ISBN – 91-86-57497-3
© STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, REGIONPLANE- OCH TRAFIKKONTORET 2006

67 960
66 723

70 091

71 169
70 787
70 542
70 349

73 155

73 681
73 446
73 218

74 341

75 518

Productivity

Tabell A.5. Ranking av storstadsregioner i OECD baserad på
genomsnittlig arbetsproduktivitet (USD PPP) (2002)

Index Rank Country
Stockholm
=100
148 039 210
1
USA

Productivity

France

USA
USA
Italy

Metropolitan
region

Country
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77 135
76 792

109
109

112
111
110
110

118
114
114

24
25

20
21
22
23

17
18
19

Canada
Netherlands

Japan
Spain
Netherlands
Japan
Germany
Germany
Canada

Index Rank Country
Stockholm
=100
123
14 Netherlands
122
15 Italy
122
16 France

Vancouver
Noord-Brabant

Aichi
Detmold
Ruhrgebiet
Montreal

Noord-Holland
Naples
Nord Pas de
Calais
Osaka
Barcelona
Zuid-Holland

Metropolitan
region

56 981
56 517

59 913
59 128
58 753
57 586

62 526
61 566
61 275

64 532
63 598

65 779

Productivity
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Note: The data for Canada and Korea are for 2003. The data for Japan are 2001.
Source: OECD Territorial Database.

Italy
USA

Phoenix
Philadelphia
Baltimore
Region
Hamburg
Turin
PortlandVancouver

78 881
78 400
77 528
77 439

86 401
86 047

USA
USA
USA
Germany

Houston
Washington

USA
USA

86 584

83 174
80 534
80 493

Dallas

USA

Productivity

Italy
Rome
USA
Atlanta
Germany Darmstadt

Metropolitan
region

Country

81
80

85
84
83
82

89
87
87

91
90

49
50

45
46
47
48

42
43
44

40
41

Index Rank Country
Stockholm
=100
93
39 Korea
Daegu

Metropolitan
region

28 462

Productivity

Index Rank
Stockholm
=100
40
64
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