
Innovativa miljöer har stor betydelse för regioners tillväxt och inno-
vationskraft. Men vad är det som gör att vissa platser utvecklas till 

konkurrenskraftiga och innovativa miljöer medan andra satsningar 
aldrig når marknadspotential? Och vilka krav ställer innovativa 

företag på sin närmiljö? 
I denna rapport presenteras resultat och slutsatser om 

fysiska förutsättningar för innovativa miljöer. Regionens 
innovativa miljöer behöver knytas till regionens transport-

nät och till Arlanda för ökad regional och internationell 
tillgänglighet. Fastighetsägarnas roll i innovativa miljöer 
är ett tidigare outrett område som visar sig spela stor 
roll för miljöernas utveckling.  I rapporten ges också 
exempel från de fem fallstudiemiljöerna Kista, Telefon-
plan, Värtahamnen-Frihamnen, Uppsala Science Park 
och Uppsala Business Park.

Rapporten är framtagen inom ramen för ”Innova-
tionsplats Stockholm-Uppsala” och sammanfattar slut-
satser och resultat från projektet. ”Innovationsplats 
Stockholm-Uppsala” har drivits av Regionplane- och trafik-
kontoret i Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Regionförbundet i Uppsala, Uppsala 
kommun, Stockholm Stad och Nutek.

Ökad innovationskraft

Slutrapport från projektet Innovationsplats 
Stockholm-Uppsala

Ö
k
a
d

 in
n

o
v
a
tio

n
sk

ra
ft





Ökad innovationskraft 

Slutrapport från projektet Innovationsplats 
Stockholm-Uppsala



Regionplane- och trafikkontoret

Box 4414, 102 69 Stockholm

Besök Västgötagatan 2

Tfn 08-737 25 00, Fax 08-737 25 66

rtk@rtk.sll.se   www.rtk.sll.se

Konsulter Anna Zingmark & Karolina Windell, Ramböll Management 

Redaktionell bearbetning Charlotte Hansson, Regionplane- och trafikkontoret

Grafisk form och produktion Jupiter Reklam

Tryck EDITA, Stockholm 2008

RTN 2006-0327

RTK INFO 4:2008

ISBN 987-91-85795-20-8



Innehåll

Förord 5

Sammanfattning 7

Om projektet och rapporten 11

Innovativa miljöer i storstadsregioner 15

Kunskapsöversikt om innovativa miljöer 15
Stockholm-Uppsalaregionens innovationsförmåga 29

Fem innovativa miljöer 33

Telefonplan 35
Kista 36
Värtahamnen-Frihamnen 37
Uppsala 38

Rumsliga perspektiv på regionens innovationsförmåga 41

Lokala innovativa miljöer 41
Förutsättningar för innovation ur ett regionalt perspektiv 54
Stockholm-Uppsalaregionen ur ett internationellt perspektiv 66
Kunskapsområden att utveckla 71

Källförteckning 75





Förord

Stockholm-Uppsalaregionens näringsliv kännetecknas av ett stort antal 

FoU-täta företag och en mängd innovativa miljöer. Innovativa miljöer 

tillskrivs stor betydelse för regionens tillväxt. Men vad är det som gör 

att vissa platser utvecklas till konkurrenskraftiga och innovativa mil-

jöer medan andra satsningar aldrig når marknadspotential? Och vilka 

krav ställer innovativa företag  på sina miljöer?  

I denna rapport presenteras resultat och slutsatser om förutsätt-

ningar för innovativa miljöer. Transportinfrastrukturens och kommu-

nikationernas betydelse för innovation och tillväxt analyseras, liksom 

fastighetsägarnas roller. Här finns också slutsatser om hur offentliga 

aktörer kan bidra till att utveckla regionens platser för innovation.

Rapporten sammanfattar resultat från projektet ”Innovationsplats 

Stockholm-Uppsala”, som är ett samarbetsprojekt mellan Region-

plane- och trafikkontoret i Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i 

Stockholms län, Regionförbundet Uppsala, Uppsala kommun, Stock-

holm stad och Nutek. Projektet har pågått från våren 2007 fram till 

hösten 2008 och ett antal rapporter har tagits fram. Rapporterna finns 

tillgängliga på www.rtk.sll.se. Projektledare på Regionplane- och trafik-

kontoret har varit Charlotte Hansson.

Stockholm i september 2008

Elisabeth Krausz

Ordförande i styrgruppen Innovationsplats Stockholm-Uppsala
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Sammanfattning

Innovationsplats Stockholm-Uppsala är ett regionalt samarbetsprojekt 

som undersökt den fysiska miljöns betydelse för innovation, och hur 

regionens aktörer kan påverka innovationsförutsättningarna med hjälp 

av satsningar på kommunikation och infrastruktur. Projektet har även 

studerat vad som utmärker det stora antal innovativa och FoU-täta mil-

jöer som kännetecknar Stockholm-Uppsalaregionens näringsliv. I den 

här rapporten presenteras resultat och slutsatser från projektet. 

Offentliga aktörer har en viktig roll i att skapa generella förutsätt-

ningar för innovationskraft och kan även understödja varje innovativ 

miljös unika karaktär. De innovativa miljöerna i regionen skiljer sig åt, 

men det finns också ett antal gemensamma drag. Till exempel har de 

lokala fastighetsägarna visat sig vara viktiga aktörer i utvecklingen av de 

innovativa miljöerna. 

De fysiska förutsättningarna för ett gott innovationsklimat på en 

lokal nivå kan stärkas genom att planeringsarbetet tar fasta på följande 

principer.

• Analysera förutsättningarna för den innovativa miljön. Finns det 

förutsättningar som gör att platsen har potential att utvecklas till  

en innovativ miljö? 

�   
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• Planera för mångfald och gör miljön flexibel. Låt det arkitektoniska 

uttrycket spegla funktionsblandning, kreativitet och mångfald.

• Involvera fastighetsägare i strategiska diskussioner om utvecklingen 

av innovativa miljöer. 

• Samverka med fastighetsägare och offentliga aktörer för att ta fram 

bra visionsdokument. 

• Att planera för innovativa miljöer tar tid. Alla insatser måste därför 

vara långsiktiga. 

Forskning visar att investeringar i transportinfrastruktur samvarierar 

positivt med ekonomisk tillväxt. Men en infrastruktursatsning kan få 

olika effekt beroende på var investeringen sker. Stagnerade regioner 

med låg ekonomisk tillväxt har som regel lägre förmåga att dra nytta 

av investeringar än regioner där utvecklingsspiralen är god med stark 

tillväxt och gott näringslivsklimat. 

Sambanden mellan transportinfrastruktur och innovation är mer 

diffusa och mindre utforskade. Det är svårt att se direkta kopplingar 

mellan transportinfrastrukturen och enskilda företags innovationsverk-

samhet. Transportinfrastrukturen har snarare betydelse på en aggrege-

rad nivå där innovationskraften i näringslivet påverkas av tillgången 

till kompetent arbetskraft. Att de dagliga arbetsresorna fungerar väl, i 

kombination med närhet till Arlanda, är företagens i viktigaste krav på 

regionens transport- och kollektivtrafiknät. 

De rumsliga förutsättningarna för innovationsklimatet på en regio-

nal nivå kan stärkas genom att följande faktorer prioriteras i regionens 

planeringsarbete.
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• Underlätta pendling genom en fortsatt utbyggnad av transport- 

infrastrukturen.

• Analysera hur trafiksystemen bättre kan länkas samman för att  

möjliggöra ökad arbetskraftsrörlighet. 

• Regionens innovativa miljöer bör knytas till regionens transportnät 

och till Arlanda för ökad regional och internationell tillgänglighet. 

Externa länkar till omvärlden är av yttersta vikt för innovativa verksam-

heter – ny kunskap, ny kompetens och nya impulser är en förutsättning 

för innovation. Stockholm-Uppsalaregionens länkar till omvärlden kan 

stärkas på följande sätt.

• Vidareutveckla den internationella tillgängligheten. Det behövs fler 

direktflyglinjer till Stockholm-Uppsalaregionen.

• Knyt samman de regionala trafiknäten i Stockholm-Uppsala med 

Arlanda. Det förenklar för personer inom regionen att ta sig till och 

från flygplatsen. 

• Analysera flygplatssystemet i ett regionalt perspektiv och hur 

flygplatserna gemensamt kan förbättra regionens internationella 

tillgänglighet.
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Storstadsregionernas diversifierade och kunskapsintensiva närings-

liv och högutbildade invånare driver den nationella ekonomin framåt. 

Ofta beskrivs de därför som motorer för den ekonomiska utvecklingen. 

Stockholm-Uppsalaregionen är Sveriges starkaste storstadsregion, här 

finns ett konkurrenskraftigt näringsliv med höga förädlingsvärden, hög-

utbildad arbetskraft och regionen har en tillväxt som är högre än riks-

genomsnittet. 

Den starkaste noden i regionen är Stockholms stad, men det finns 

starka funktionella samband mellan Stockholms och Uppsala län som 

gör det intressant att se området som en gemensam region. Pendlingen 

mellan länen är omfattande och sedan några år tillbaka definieras länen 

som en arbetsmarknadsregion. 

Projektet Innovationsplats Stockholm-Uppsala 

För att stärka utvecklingen i regionen behövs mer kunskap om Stock-

holm-Uppsalaregionens tillväxt- och innovationspotential. Region-

plane- och trafikkontoret, Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionför-

bundet i Uppsala län, Uppsala Kommun, Stockholm stad och Nutek 

har därför tillsammans bedrivit projektet Innovationsplats Stockholm-

Uppsala. Projektet har pågått från våren 2007 fram till hösten 2008. 

Om projektet och rapporten
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I Innovationsplats Stockholm-Uppsala har undersökts vad som utmär-

ker de FoU-täta och innovativa miljöer som är en viktig förutsättning 

för stora delar av StockholmUppsalaregionens näringsliv. Särskilt fokus 

har lagts på hur innovativa miljöer kan utvecklas med hjälp av fysisk 

och strategisk planering. Projektet har avgränsats till att främst under-

söka FoU-intensiva branscher och näringar. 

Ett flertal underlagsrapporter har tagits fram inom projektet, se 

informationsrutan nedan. Kunskapsunderlagen har även diskuterats 

vid två seminarier. Bland annat har fallstudier av innovativa miljöer i 

regionen genomförts. I varje miljö har ett antal företagsrepresentanter 

intervjuats. Dessutom har projektgruppen gjort studiebesök och genom-

fört litteraturstudier. Betydelsen av kommunikationer och transport-

infrastruktur för ökad tillväxt har också analyserats i projektet. Andra 

viktiga kunskapsområden som 

undersökts är den roll fastighets-

ägare och universitet och högsko-

lor har i de innovativa miljöerna. 

Slutsatserna från projektet ger 

ledning för hur offentliga aktörer 

på regional och nationell nivå kan 

skapa rumsliga förutsättningar 

för innovationer i regionen. En 

viktig utgångspunkt i projekt-

arbetet har varit att resultaten 

ska vara användbara i regionens 

utvecklingsplanering. 

FaKTa Kunskapsunderlag

Rapporter 

• ”Regionens innovationssystem – en kartläggning av styrkor och svag-  
 heter”. Rapporten innehåller en översikt av styrkor och svagheter i   
 Stockholm-Uppsalaregionens innovationsförmåga. Rapporten samman 
 fattar resultat från olika studier och analyserar regionens utveckling   
 samt innovationskraft. 

• ”Innovativa verksamheter i storstäder. En forskningsöversikt”. Rapporten  
 innehåller en sammanställning av forskning som behandlar kunskaps-  
 och transportinfrastrukturens betydelse för innovativa miljöer. 
• ”Transportinfrastruktur och företags innovationsarbete”. Rapporten   
 redovisar en pilotstudie på mikronivå av transportinfrastrukturens   
 inflytande på innovationsverksamheten i enskilda företag. 

• ”Innovativa platser i Stockholm-Uppsalaregionen. Fallstudier”. Rapporten
 innehåller fallstudier av Kista, Värtahamnen-Frihamnen, Telefonplan,   
 Uppsala Science Park och Uppsala Business Park. Fallstudierna bygger   
 på intervjuer med företagsrepresentanter. 
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Rapportens upplägg

I den här rapporten sammanfattas resultaten från projektet tillsam-

mans med slutsatser om hur innovationspotentialen i regionen kan tas 

tillvara och stärkas ytterligare. 

I rapportens första kapitel finns en genomgång av forskning om inno-

vativa miljöer i storstäder och en nulägesbild av innovationsförmågan 

i Stockholm-Uppsalaregionen. Följande kapitel innehåller resultat från 

projektets delstudier om rumsliga aspekter på regionens innovations-

förmåga. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt: lokala innovativa miljöer, 

förutsättningar för innovation ur ett regionalt perspektiv och Stock-

holm-Uppsalaregionen ur ett internationellt perspektiv. Varje avsnitt 

avslutas med ett antal policyslutsatser som ska bidra till att stärka regio-

nens innovationsförmåga. Slutligen 

ger vi också rekommendationer 

till framtida forskningsområden. 
	 	

Arbetsrapporter och arbetsunderlag

•”Näringslivstrender i Stockholm-Uppsalaregionen”. Den här arbets- 
 rapporten redogör för näringslivsutvecklingen i Stockholm-Uppsala-  
 regionen. Statistiken som redovisas omfattar sysselsättning, arbetskraft  
 och nyföretagande mellan 1993 och 2003. 

• ”Fastighetsägarnas betydelse för innovativa miljöer – en intervjuundersök- 
 ning”. Den här arbetsrapporten innehåller intervjuer med fastighetsägare  
 om deras roll i utvecklingen av innovativa miljöer. 

• ”Kunskapsekonomin – ett arbetsunderlag”. Det här kunskapsunder-     
 laget innehåller resultat från det europeiska forskningsprojektet EURO  
 DITE som behandlar frågeställningar kring kunskapsekonomin.

• ”Förutsättningar för innovativa miljöer – en intervjuundersökning med  
 regionala aktörer”. Det här arbetsunderlaget innehåller intervjuer med   
 regionala aktörer om hur de ser på resultaten från de studier och rappor- 
 ter som tagits fram i huvudprojektet . Aktörerna svarar även på vilka   
 aspekter som de ser som viktiga i utvecklingen av regionens inno-  
 vationskraft och hur de verkar för att stärka de innovativa miljöerna.

Rapporterna finns 
att ladda ner från 
Regionplane- och 
trafikkontorets 
hemsida: 
www.rtk.sll.se.
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Det här kapitlet ger en vetenskaplig förklaring till varför företag 

söker sig till kunskapsintensiva och innovativa miljöer i storstä-

derna. På vilket sätt påverkas innovationskraften av den fysiska 

infrastrukturen och av företagens närhet till kunskapsmiljöer? 

Dessutom presenteras en nulägesbeskrivning av innovationsför-

mågan i Stockholm-Uppsalaregionen.

Kunskapsöversikt om innovativa miljöer
I Stockholm-Uppsalaregionen liksom i många andra storstads-

regioner samlas många företag i samma bransch i vissa delar av 

staden. Vi kallar dessa samlingsplatser för innovativa miljöer. Vad 

det är som gör att många företag väljer att placera sina verksam-

heter just på dessa platser, vilka fördelar för platserna med sig? 

Innan vi ger oss in i diskussionen om fördelarna med geografisk 

närhet ska vi se närmare på några viktiga begrepp: innovation, 

kunskap och kunskapsöverföring.

Innovativa miljöer 
i storstadsregioner
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Innovation

Med innovation avses vanligen någon form av förbättring. Det 

kan vara högre kvalitet på en vara, tjänst eller produktionsmetod, 

bättre tillgång till en ny marknad eller råmaterialkälla alternativt 

utveckling av en ny organisation. Innovationer baseras på kun-

skap, antingen nya kombinationer av existerande kunskap eller 

helt ny kunskap. Kunskapen som ger upphov till innovationen 

behöver inte vara av tekniskt eller naturvetenskapligt slag, utan 

handlar ofta om nya samhällsbehov eller om smarta lösningar på 

gamla behov. Innovationer kan uppstå mer eller mindre radikalt 

eller utvecklas i en stegvis process.

Kunskap och kunskapsöverföring

Eftersom kunskap är en förutsättning för innovation blir kun-

skapsbegreppet centralt i diskussioner om innovationsförmåga. 

Till att börja med är det viktigt att skilja mellan information och 

kunskap.

Information är envägskommunikation som lätt kan överföras via 

tal och skrift (till exempel handböcker, telefon, fax, e-post med 

mera). Att söka efter information om avstånd mellan två städer är 

ett exempel på att samla information.

Kunskap är förmågan att behärska olika verktyg för att utföra en 

uppgift. Dessa verktyg kan vara både fysiska och kognitiva. Kunskap 

byggs upp genom ett stort antal repetitioner och överförs ofta mellan 

personer som har nära kontakt med varandra. 
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Viss typ av kunskap kan tryckas och spridas i kodifierad form, till 

exempel i läroböcker och instruktionsmanualer. Denna kunskaps-

typ kallas kodifierad kunskap. Den kodifierade kunskapen är lätt 

att sprida och använda, vilket gör att den inte skapar några kon-

kurrensfördelar för användarna. 

Okodifierad kunskap kallas också tyst kunskap och den kan inte 

spridas lika enkelt som kodifierad kunskap. Spridning av den 

okodifierade kunskapen är beroende av nära kontakter mellan 

individer med kompletterande kunskaper. Den okodifierade kun-

skapen växer sedan fram genom interaktiva lärprocesser. 

För att kunskapen som finns i en region ska kunna omsättas 

i innovationer måste den nå rätt aktörer. Processen när kunskap 

förs över från en aktör till en annan kallas kunskapsöverföring. 

Ökad kunskapsöverföring i en region antas leda till förkortade 

innovationsprocesser och därmed också bidra till en ökad tillväxt.

Stark tillväxt i storstadsregioner

Storstadsregioner är starka tillväxtnoder och har ofta stor vikt för 

hela nationers ekonomiska utveckling. Storstadsregionernas sär-

skilda förutsättningar för ekonomisk verksamhet beror till stor del 

på att deras närmarknader är tillräckligt stora för att ge självstän-

diga förutsättningar för tillväxt och förnyelse.

Storstadsregioner kännetecknas av ett diversifierat närings-

liv med stor branschbredd eftersom stora och täta regioner har 

utrymme för fler olika slags verksamheter och mer specialiserade 

företag än små regioner. Detta beror bland annat på att företa-

gen i storstadsregioner har större möjligheter att lägga ut delar 
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av verksamheter på externa aktörer (så kallad outsourcing). Stor-

stadsregioner erbjuder även större lokala marknader som driver 

på konkurrensen. Ett diversifierat näringsliv med många företag i 

olika branscher gagnar utveckling av ny kunskap som bättre leder 

fram till innovationer än en näringslivsstruktur präglad av några 

få stora företag och en ensidig branschstruktur. 

Näringslivet i storstadsregioner tenderar att bli mer diversi-

fierat och få starkare innovationskraft och tillväxt över tid, dessa 

faktorer förstärker också varandra vilket kallas självgenererande 

eller endogen tillväxt. 

Storstadsregioner drar inte bara till sig näringslivsetableringar, 

de attraherar också människor. Invånarna i storstadsregioner är 

ofta högutbildade vilket ger regionen stora kunskapsresurser och 

gott om humankapital, något som också är viktigt för innovations-

kraften. Den pågående globaliseringen gör storstadsregioner allt 

mer sammankopplade. De länkas samman genom flöden av kun-

skap och idéer, och framgångsrika storstäder fungerar som noder 

i detta flöde. Inflödet av ny kunskap bidrar till regionernas inno-

vationskraft och ger en stark förändringskapacitet. Denna inno-

vations- och förnyelseförmåga gör att storstäderna har goda för-

utsättningar att både ta tillvara möjligheterna och hantera de hot 

globaliseringen för med sig. 

Närhet och täthet främjar innovation

Eftersom det kostar både tid och pengar att resa till mötesplat-

ser blir okodifierad kunskap geografiskt trögrörlig. För att mini-

mera kostnaderna för kunskapsutbyte väljer därför de individer 

och organisationer som är starkt beroende av okodifierad kunskap 
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att lokalisera sig i närheten av andra individer och företag inom 

samma kunskapsområde. Stora och täta regioner ger god tillgång 

till centrala aktörer som kunder, leverantörer, lärosäten och forsk-

ningsinstitut, vilket skapar goda förutsättningar för kunskaps-

överföring och innovation. Närheten gör att kunskap lättare kan 

utväxlas och att utbytet också blir större. 

Kunskap kan genereras och spridas mellan individer genom 

många olika kanaler. Kanalerna kan bestå av personliga nätverk 

mellan forskare, konsulter eller yrkesverksamma i samma eller 

näraliggande branscher. Det kan även handla om att företag 

köper in ny kunskap från universitet och högskolor eller rekryte-

rar studenter med ny kunskap. Inkubatorer, företagscentrum och 

vetenskapsparker kan stimulera kontakter mellan akademin och 

näringsliv och därmed underlätta kunskapsöverföringen. 

Det viktiga kunskapsutbytet handlar dock inte enbart om ett 

möte mellan akademin och näringslivet. Merparten av alla innova-

tioner sker utan kontakt med forskarvärlden. Mötesplatser såsom 

konferenser och seminarier som gör att aktörer med olika bak-

grund möts och utbyter erfarenheter ska därför inte underskat-

tas. Brist på mötesplatser och stora geografiska avstånd fungerar 

däremot som barriärer för kunskapsflödet i en region.

Vilka kanaler som fungerar bäst för kunskapsutbyte är fortfa-

rande relativt outforskat. Troligen varierar de enskilda kanalernas 

betydelse mellan branscher, forskningsområden, lärosäten, före-

tags storlek och mognadsgrad och även utifrån individens egen-

skaper, förmågor och ambitioner.
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Tyst kunskap viktig i innovationsprocessens tidiga skede

Den tysta kunskapen har getts stor betydelse i beskrivningar av 

innovativa processer. Tyst kunskap ger konkurrensfördelar efter-

som den inte enkelt kan kopieras. Den tysta kunskapen anses 

också vara mest uppdaterad och är därför viktig i innovationspro-

cessens tidiga skede, innan kunskapen blivit etablerad och allmänt 

känd. Företag som arbetar i tidiga innovationsskeden eller som är 

kunskapsintensiva är på grund av detta särskilt beroende av tyst 

kunskap. 

Detta resonemang stärks av empiriska studier som visar att 

FoU–verksamhet vanligen lokaliseras i närheten av annan forsk-

ningsintensiv verksamhet, och att FoU-intensiv verksamhet är 

mer koncentrerad än industriell verksamhet.1 

Överföring av tyst kunskap fungerar bäst på korta avstånd

Den tysta kunskapen är alltså geografiskt svårförflyttad och kan 

inte enkelt kopieras. Därför kräver den nära kommunikation 

och nära relationer för att överföras. Svenska forskningsresultat 

pekar mot att kunskap flödar över kommungränser men tenderar 

att stanna inom en och samma funktionella region. Likaså finns 

resultat som pekar mot att god tillgänglighet till FoU ger ökad 

patentproduktion inom den funktionella regionen, men inte utan-

för dess gränser.2 

Olika typer av närhet

Närhet är viktigt för kunskapsutbytet mellan olika aktörer, men 

det finns olika slags närhet. Forskare skiljer på geografisk, kog-

nitiv, organisatorisk, social och institutionell närhet.3 De olika 

formerna av närhet kan både ersätta, komplettera, förstärka res-

1) Kelly & Hageman (1999).

2) Gråsjö, U (2005). Karlsson, 
 Gråsjö & Andersson (2006).

3) Boschma R.A (2005).



Ökad innovationskraft 21   

pektive försvaga varandra och deras inbördes förhållanden är ett 

delvis outforskat område. 

Geografisk närhet är kanske det första vi tänker på och det innebär 

helt enkelt att det fysiska avståndet mellan aktörer är begränsat. 

Den geografiska närheten leder till minskade transportkostnader, 

effektivare resursanvändning och större möjligheter till utbyte av 

kunskap och kompetens. 

Kognitiv närhet är en annan förutsättning för kunskapsspridning. 

Utan viss tidigare kunskap, eller förförståelse, kan det vara svårt 

att ta till sig ny kunskap. Kunskap kan alltså inte vara så ny och 

radikal att den inte är möjlig att förstå. Samtidigt handlar kreativ 

kunskapsöverföring ofta om att kombinera olika slags kunskap till 

nya idéer. Att enbart ta till sig den kunskap som är närmast till 

hands kan ge inlåsningseffekter. 

Organisatorisk närhet innebär att organisationer som delar en 

gemensam värdegrund lättare bygger upp förtroende för varandra. 

Social närhet implicerar ett förtroende och institutionell närhet 

delade institutionella förutsättningar som ett externt ramverk för 

verksamheter. Den organisatoriska närheten kan gynna kunskaps-

överföring men kan också leda till inlåsning om några aktörer bara 

har kontakt med varandra. Få impulser utifrån leder till bristande 

kreativitet och mångfald, faktorer som ofta är en förutsättning för 

nya infallsvinklar och lösningar. 
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Varken organisatorisk eller social närhet är en förutsättning för 

kunskapsöverföring om den geografiska närheten är tillräcklig. 

Företag kan bevaka varandra och följa upp varandras prestatio-

ner på nära håll, utan att i övrigt ha några relationer eller gemen-

samma värdegrunder. Viss form av kunskapsöverföring kräver 

både geografisk och social närhet. Ett exempel är att lära sig att 

behärska olika tekniker och färdigheter genom att imitera en mer 

erfaren kollega. Organisatorisk närhet kan också vara en mycket 

viktig förutsättning för samverkan mellan parter i kunskapsöver-

föringen och social närhet kan reducera transaktionskostnaderna 

och möjliggöra att även den okodifierade kunskapen överförs. 

Slutligen är det viktigt att betona att balans mellan närhet och 

distans till omvärlden ofta är mest givande. Företag som ensidigt 

fokuserar på närmiljön och den lokala marknaden drabbas lätt av 

inlåsning. Inlåsningen beror dock inte på den geografiska närhe-

ten i sig, utan på en ovilja eller oförmåga att ta till sig nya impulser 

och ny kunskap utifrån. En mix av lokal och extern kunskapsöver-

föring är därför att föredra. 

Universitet och högskolor attraherar kunskapsintensiva företag

Flera studier visar att närhet till universitet och högskolor är en 

viktig faktor när kunskapsintensiva företag beslutar var de ska pla-

cera sina verksamheter. Det finns också många studier som visar 

att högteknologiska centrum tenderar att uppstå och utvecklas i 

närheten av universitet. Samtidigt visar andra studier att närheten 

till universitet och högskolor inte har någon sådan effekt.4 

4)  Howells, J (1996). Rodgers, 
 E & Larsen, J (1984).
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Företags förnyelseförmåga stärks av goda kopplingar till regionens 

kunskapsinfrastruktur. Närhet till universitet och högskolor och 

till kvalificerad arbetskraft är centrala faktorer för näringslivets 

innovationsförmåga, men inte utan en omgivning där attityder, 

normer och stödjande system verkar i samma riktning.5 Studier av 

samverkan mellan företag och universitet i Stockholmsregionen, 

och hur det bidrar till att exploatera forskningsresultat för kom-

mersiella syften, visar att samverkan har en positiv inverkan på 

utveckling av innovationer för stora företag men inte för små före-

tag.6 En förklaring kan vara att företaget måste ha rätt kompetens 

och mottagningskapacitet för att kunna identifiera och internali-

sera kunskap som kommer utifrån. Annars kan kunskapen inte 

omvandlas till innovativa processer. 

Det finns också andra förklaringar till att forskningsresultat 

inte alltid kommer företag tillgodo. För att nya varor, processer 

eller organisationer ska kunna utvecklas krävs förutsättningar 

i form av bland annat en god FoU-miljö, fungerande kunskaps-

kanaler mellan näringsliv och akademi och en kritisk massa indi-

vider som breddar kontaktnätverken. Tillsammans med andra 

faktorer i den regionala miljön spelar universitet och högskolor 

en viktig roll, men det behöver inte vara lärosätena som initierar 

kunskapsöverföringen. Det finns också många innovativa företag 

som inte har någon koppling till forskningsvärden. Innovations-

arbetet kan då exempelvis ske i nära samarbete med kunden eller 

användaren, vilket ofta är fallet vid tjänsteinnovationer. Oavsett 

vilken karaktär innovationsarbetet har kan mångfald, tvärveten-

skaplighet, täta miljöer och ökad samverkan bidra till ett bättre 

innovationsklimat. 
5) Braunerhjelm, P (2005).

6) Johansson, B & Lööf, H (2006).
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Högskolor och universitet främjar inte enbart innovativa verk-

samheter genom kunskapsöverföring från forskningen. De utbildar 

även arbetskraft. Forskning visar tydligt att företag väljer etable-

ringsort utifrån ortens specifika arbetskraftsutbud. Redan i början 

på 1980-talet konstaterade OECD i en rapport att den lokalise-

ringsfaktor som högteknologiska företag värdesatte främst var 

tillgång till kvalificerad arbetskraft. Högskolans betydelse som 

forskningsmiljö kom betydligt lägre på rangordningen.7 Universi-

tetens och högskolornas positiva inverkan på innovationsklimatet 

förutsätter att studenterna stannar kvar i regionen efter avslutade 

studier.

Infrastruktur och tillväxt 

Vad kommer först – infrastruktur eller tillväxt? 

I Sverige, liksom i många andra länder, kan man se hur infra-

strukturinvesteringar och ekonomisk tillväxt samvarierat.8 Det är 

dock svårt att ta reda på riktningen på orsakssambandet – är det 

investeringarna i infrastruktur som driver tillväxten eller är det 

tillväxten som driver investeringarna? Idag är de flesta forskare 

eniga om att offentligt finansierade infrastrukturinvesteringar 

leder till högre investeringar och högre produktivitet också i det 

privata näringslivet. Det innebär att de offentliga investeringarna 

attraherar privat kapital.9 

Produktivitetseffekterna varierar emellertid både mellan olika 

länder och olika tidsperioder. Likaså beror effekterna på vilken 

typ av infrastruktur som studerats.10 Ofta definierar forskare infra-

struktur som offentligt kapital som motorvägar, järnvägar, vatten- 

och avloppssystem, kraftnät, fiberoptiska kabelnät, byggnader, 

 7)  OECD (1982).

 8)  Se t.ex. Sveriges Byggindustrier  
  (2003) eller ITPS (2007).

 9)  Se t.ex. Guild, R.L (1998).
   Eberts & Fogarty (1997). ITPS   
  (2007).

 10)  Sveriges Byggindustrier (2003).
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försvarsanläggningar, universitet etc. Men infrastruktur kan även 

syfta på enbart transportinfrastruktur – vägar, järnvägar, flygplat-

ser och hamnar. I denna rapport koncentreras diskussionen till 

transportinfrastruktur. 

Som mått på infrastrukturen kan man använda kapitalstock. 

Ett annat alternativ är att mäta tillgänglighet, till exempel med 

hjälp av restider. Restider som mått har fördelen att det även 

inkluderar infrastrukturens kvalitet och kapacitet, som spelar stor 

roll för närheten. 

Mätmetoder

Metoderna för att mäta infrastrukturens effekter på tillväxt, pro-

duktion och produktivitet varierar. Sambanden kan mätas med 

nationella eller regionala tvärsnittsdata, tidsseriedata eller med 

en kombination av dessa.

Tvärsnittsdata är data som beräknar effektsambanden vid en 

given tidpunkt.

Tidsseriedata är data där effekter följs under en tidsperiod och 

används därför när man vill studera samband över tid. 

Nackdelen med tvärsnittsdata är att metoden i regel ger mindre 

robusta resultat, medan nackdelen med tidsseriedata är att det är 

svårt att skilja infrastrukturens effekter från andra trendmässiga 

faktorer i samhällsutvecklingen. En kombination av tvärsnitts- 

och tidsseriedata kan därför vara användbar. Data på mikronivå 

kan också användas, till exempel företags kostnader.
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Modeller

Analyser av infrastrukturens effekter på tillväxten kan göras med 

hjälp av flera slags modeller. Här presenteras några olika modeller 

och deras fördelar och nackdelar.

Makroekonomiska modeller försöker förklara den totala produk-

tionens storlek i ett land eller i en region utifrån insatsfaktorer 

som realkapital, arbetskraft och forskningsresurser. Genom att 

specificera insatskapitalet till infrastruktur kan man med model-

lens hjälp få fram hur mycket av den totala produktionen som 

beror just på dessa faktorer. Modellen säger dock inget om hur 

infrastrukturinvesteringarna påverkar produktionsstorleken. 

Mikroekonomiska modeller utgår från hur företagens kostnader 

påverkas av transportinfrastrukturen. Det är en tydlig modell där 

man kan se direkta kostnadsförändringar. Nackdelen med model-

len är att informationen är begränsad till de kostnader som ingår 

i modellen. 

Allmänna jämviktsmodeller är de mest kompletta men också de 

mest komplicerade modellerna. I dessa modeller ingår exempelvis 

stordriftsfördelar, ofullständig konkurrens, rumsliga dimensioner 

och tillgänglighet.

Objektsanalys är en metod som används i flertalet länder för att 

beräkna den ekonomiska effektiviteten hos enskilda investerings-

projekt. Men metoden har kritiserats för att stora delar av investe-

ringarnas effekter inte inkluderas. Till exempel räknas inte träng-
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selkostnader, tidsvinster för passagerare, minskade kostnader för 

lager och dynamiska konsekvenser i andra delar av ekonomin in i 

objektsanalysen.11 Objektanalysen skulle kunna utvecklas ytterli-

gare för att ta med större delar av infrastrukturinvesteringarnas 

tillväxteffekter. Den kommer dock sannolikt aldrig att kunna fånga 

alla effekter utan kan behöva kompletteras med ytterligare analyser. 

Regioners förutsättningar att dra nytta av bättre infrastruktur

Regioner kan ha olika förutsättningar att dra nytta av förbättrad 

infrastruktur och en infrastruktursatsning får därför olika effekt 

beroende på var investeringen sker. Stagnerade regioner med låg 

ekonomisk tillväxt har som regel lägre förmåga att dra nytta av 

investeringar än regioner med stark tillväxt och gott näringslivs-

klimat där utvecklingsspiralen är positiv. 

En förutsättning för att infrastrukturinvesteringar ska ge håll-

bara positiva effekter på ekonomi och näringsliv är att det finns en 

efterfrågan på tillskottet i infrastrukturen. Det betyder att regioner 

med flaskhalsar i infrastrukturen får högre effekter än regioner 

där efterfrågan är svag. Vinsterna i form av ökad tillgänglighet kan 

dock komma att motverkas av exempelvis ökad biltrafik, vilket ofta 

uppstår som följd av utbyggda transportsystem. Infrastrukturens 

positiva effekter är inte heller proportionella till investeringarnas 

storlek utan effekterna tenderar att avta över en viss nivå.12

Flertalet studier visar att regional produktivitet påverkas mest 

av snabba och flexibla färdsätt såsom flyg och bil. En förklaring 

till detta är att kunskapsintensiva näringar ofta har stora behov 

av internationell och nationell tillgänglighet varvid exempelvis 
11) Isacsson, G & Hultkrantz, I

 (2004).

12) Se t.ex. ITPS (2007).
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avstånd till en nationell flygplats har betydelse.13 Regioner med 

en hög kapacitet och kvalitet i transportinfrastrukturen har högre 

rörlighet och bättre förutsättningar för innovativa aktiviteter. 

Effekter av infrastrukturinvesteringar 

I forskningslitteratur om transportinfrastruktur antas att högre 

rörlighet ger bättre förutsättningar för innovationer. Till exempel 

visar studier att antalet affärsresor minskar i takt med att restiden 

ökar. Det innebär att kunskapsutbytet blir mindre i en region med 

långa avstånd. Förbättrade transportmöjligheter leder dessutom 

till mer rörlig arbetskraft, vilket kan bidra till kunskapsöverföring. 

Transportinfrastrukturens påverkan på en regions eller ett före-

tags innovationspotential är idag ett relativt outforskat område. 

Vilka konsekvenser som infrastrukturen har för näringslivets 

utveckling samt för nya innovationer är inte klarlagt.

Ökad transportinfrastruktur som leder till ökad tillgänglighet 

kan minska företagens kostnader inom olika områden. Det kan 

såväl handla om att direkta kostnader för transporter minskar 

som att kostnader för lager och ränte- och försäkringskostnader 

avtar. Ökad leveranssäkerhet och kortare transporttider gynnar 

också företagande. Hur företag väljer att lokalisera sin verksam-

het kan på längre sikt påverkas av förändrade transportkostnader. 

Detta skapar i sin tur nya möjligheter till specialisering, samloka-

liseringseffekter och i förlängningen ökade möjligheter till kun-

skapsspridning.14 

En annan effekt av transportinfrastrukturinvesteringar är 

större arbetsmarknadsregioner som ger företagen bättre möjlig-

heter att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Lägre transportkost-

13) Andersson, Å-E, Anderstig,          
 C, Hårsman, B (1990).

14) ITPS (2007).
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nader och kortare transporttider ökar också marknadsstorleken, 

vilket bidrar till dynamik. En större marknad ger också ökad möj-

lighet för produktion som ger stordriftsfördelar. 

Människors benägenhet att pendla till arbetet avtar snabbt vid 

arbetsresor över cirka 40–45 minuter.15 Att sänka restiderna kan 

därför förbättra humankapitalets rörlighet och öka matchningen 

på arbetsmarknaden. Större arbetsmarknadsregioner kan också 

leda till högre lönenivåer, särskilt för män med hög utbildning.16 

En förutsättning för att infrastrukturinvesteringar ska leda till 

regionförstoring är dock att tillgängligheten förbättras på ett sätt 

som gör att invånarna väljer att förändra sina pendlingsvanor. 

Men människors pendlingsvanor är inte enbart förknippade med 

transportinfrastrukturens utformning, utan beror också på sociala 

faktorer och värderingar.

Vid sidan av transportinfrastrukturen påverkas transporternas 

effektivitet av transportfordon och icke-materiell infrastruktur, 

som ekonomiska institutioner, lagar och regelverk, transportpo-

litiken och styrsystem. Informationssystem och IT-infrastruktur 

har också betydelse.

Stockholm-Uppsalaregionens 
innovationsförmåga

I ett europeiskt perspektiv har Stockholm-Uppsalaregionen goda 

innovationsförutsättningar och bra näringslivsstruktur, detta 

mycket tack vare hög geografisk täthet och ett diversifierat närings-

liv. Regionen har en hög sysselsättningsnivå, relativt god tillväxt 

och utmärker sig ofta i internationella undersökningar med höga 

15) Se t.ex Sandow, E & Westin,         
 K (2006).

16) Fördel Stockholm–                      
 Mälarregionen (2003).
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antal nya patent. Det finns dock även ett antal utmaningar som 

måste hanteras för att regionens innovationsförmåga ska vara 

stark även i framtiden.

Stockholm-Uppsalaregionen har i jämförelse med övriga lan-

det en hög andel forskningsinstitutioner och en stor del av före-

tagens FoU-aktiviteter är förlagd i regionen. Regionens näringsliv 

har höga förädlingsvärden och här finns många framgångsrika 

globala företag. Regionens spetskompetens finns bland annat 

inom bio-teknik och informations- och kommunikationsteknik. 

Även inom tjänstesektorn är näringslivet starkt, till exempel vad 

gäller bank- och finansverksamhet samt spelindustri. Men trots 

regionens höga antal patent finns det inte särskilt många högtill-

växtföretag. Det tyder på att kommersialiseringen av forsknings-

resultat skulle kunna fungera bättre.

Idag är Sveriges ekonomiska tillväxt till stor del relaterad till 

utvecklingen inom tjänste- och servicesektorn. Den utvecklingen 

är särskilt påtaglig i landets storstadsregioner där såväl nyföre-

tagandet som tillväxten är högst. Jämfört med övriga landet är 

tjänstesektorn i Stockholm-Uppsalaregionen betydligt större. 

Jämfört med övriga Sverige har Stockholm-Uppsalaregionen 

idag både högre sysselsättningsgrad och högre utbildningsnivå. 

Kalkyler visar dock att regionen kan få svår arbetskraftsbrist i 

framtiden, och bristen gäller framförallt högutbildade individer. 

Ökad arbetspendling, arbetskraftsinvandring och en utbyggnad 

av den högre utbildningen kan motverka denna utveckling. Det 

är också avgörande för arbetskraftsförsörjningen att mångfalden i 

regionen tas tillvara på arbetsmarknaden, något som bland annat 

OECD påpekar.17 
17) OECD Territorial Reviews         
 Stockholm, Sverige (2006).
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Att stärka transportinfrastrukturen är ett viktigt led i att säker-

ställa regionens attraktivitet gentemot såväl invånare som företag 

och organisationer. Ett mer strategiskt arbete med att stärka hela 

regionens varumärke kan också vara ett led i detta.

Regionen har en mycket stark kärna i Stockholm stad. Uppsala 

stad är också en viktig regional knutpunkt. Kopplingen mellan 

Uppsala och Stockholm har stärkts i takt med att arbetskrafts-

pendlingen ökat. Idag pendlar ca 13 000 personer dagligen mellan 

Uppsala och Stockholm. 

Arbetskraftpendlingen är central för hur regionen kommer att 

utvecklas i framtiden. Ytterligare regionförstoring i form av ökad 

arbetskraftspendling bidrar till att knyta länen närmare varandra 

och till att den lokala markanden fortsätter att växa. Det finns  

idag samarbeten som syftar till att utveckla transportinfrastruk-

turen och stärka pendlingsmöjligheterna mellan Stockholm och 

Uppsala.
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Fem innovativa miljöer

I projektet Innovationsplats Stockholm-Uppsala har fem fallstu-

dier gjorts: Värtahamnen-Frihamnen, Telefonplan, Kista, Uppsala 

Business Park och Uppsala Science Park. Platserna utmärks av att 

de attraherar eller i framtiden förväntas attrahera kunskapsin-

tensiva företag. Här ges en kort beskrivning av de fem miljöerna. 

Resultat från fallstudierna hittar du i nästa kapitel. 
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Uppsala
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Uppsala
Science Park

Arlanda Flygplats
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Science City

Värtan/Frihamnen

Telefonplan
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Telefonplan ligger strax söder om Stockholms centrum längs med tunnel-
banans röda linje. Området var förr starkt förknippat med Ericsson och 
bestod framförallt av företagets olika fabriker och kontor. Under 2000-
talet har området genomgått en genomgripande förändring, och idag 
finns här cirka 50 företag som framförallt är inriktade på designverksam-
het. Företagen har totalt omkring 2 600 personer anställda. 

Ett viktigt steg i Telefonplans utveckling var när Konstfack flyttade hit sin 
verksamhet år 2004. Många av de mindre designföretagen som nu finns i 
området såg detta som en viktig anledning att lokalisera sig i området. 

Telefonplan ingår i Stockholm stads ”Söderortsvision”. Enligt visionen 
ska Telefonplan få en ny utformning som länkar samman stadsdelen med 
stadsmiljön i intilliggande Midsommarkransen. En annan viktig del av 
visionen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö med hög 
servicenivå genom att blanda bostäder och arbetsplatser.

Fastighetsägarna runt Telefonplan har varit aktiva aktörer i områdets 
utveckling. Till exempel har AP-Fastigheter tagit fram en vision som säger 
att området på tio års sikt ska vara den plats som driver skandinavisk 
design framåt. AP-Fastigheter har också identifierat ett antal kärnvärden 
för området för att stärka visionsarbetet. Kärnvärdena är: design, inno-
vation, kreativitet, föränderlighet, spetskompetens, värdefulla möten och 
mångfald. 

Telefonplan
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Kista räknas som ett av världens främsta kluster för företag verksamma 
inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Området spänner 
över fyra kommuner runt Järvafältet (Stockholms stad, Järfälla, Sollentuna 
och Sundbyberg) och är en viktig tillväxtnod för hela regionen.

Kista utvecklades under 1970-talet och Ericssons flytt till området år 1976 
var en viktig milstolpe. Därefter etablerades fler företag i området, bland 
andra kom IBM hit år 1978. Under 1980-talet flyttade fler företag till Kista 
och delar av högskoleutbildningar vid KTH och Stockholms universitet 
förlades till området, Campus Kista. Idag har Campus Kista cirka 7 000 
studenter, 35 professurer och runt 300 forskarstuderande. Det finns också 
över 500 IKT-företag i Kista.

En ny framtidsbild och vision för Kista togs fram år 2000. Enligt denna 
ska Kista utvecklas till en vetenskapsstad som är världsledande inom 
tillväxtområdena mobila tjänster, trådlösa system och bredbandssystem. 
Att utveckla av en vetenskapsmiljö som ligger längst fram på forsknings-
fronten och samverkan mellan företag, studenter och forskare är några 
av ambitionerna som finns i Kista. Viktigt är också en dynamisk stadsmiljö 
med levande gatustråk, god tillgänglighet till andra delar av Storstock-
holm, Arlanda och Uppsala samt en attraktiv och integrerad miljö där 
människor vill bo och verka. 

Samtidigt som den nya visionen togs fram bildades Kista Science City 
AB som plattform för att utveckla Kista. Det sker bland annat genom 
marknadsföringsinsatser, genom att stimulera samverkan mellan statliga, 
kommunala och privata aktörer och genom olika typer av nätverk. 

Kista
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Värtahamnen-Frihamnen är ett område i nordöstra Stockholms stad, med 
ett strategiskt och attraktivt läge nära innerstaden och nära vatten. Områ-
det nyttjas idag framförallt till hamnverksamhet. 

Området består av både äldre och nyare bebyggelse, och förutom den 
dominerande hamnverksamheten finns det företag inom bland annat IT 
och media. Några exempel på företag är TV4, SVT Drama och Microsoft 
Internet Mobile. År 2003 flyttade också finansföretaget OMX till Värta-
hamnen. Den etableringen medförde att området marknadsförts som 
ett möjligt centrum för bank- och finansverksamhet. Området har även 
pekats ut som en möjlig hemvist för ett framtida kluster av företag inom IT 
och media. Ännu har dock inga större anhopningar av kunskapsintensiva 
verksamheter uppstått i Värtahamnen-Frihamnen. 

I Stockholms stads visionsdokument för utveckling av staden, Stockholm 
2030, pekas Värtahamnen-Frihamnen ut som ett av tolv stadsutveck-
lingsområden.18 Enligt visionen skulle området kunna utvecklas med både 
bostäder och arbetsplatser. Planerna innebär att området ska utvecklas 
till tät bebyggelse där hamnaktiviteterna integreras med kontor, bostäder, 
restauranger, butiker och övrig service. Planerna för Värtahamnen-Friham-
nen är dock beroende av hur hamnverksamheten i området utvecklas. 
Stockholm stad och Nynäshamn kommun är överens om att bygga ut 
hamnverksamheten i Norvik, norr om Nynäshamn, vilket möjliggör en 
avveckling av containerhamnen i Frihamnen. En annan viktig fråga är hur 
området kopplas till stadens kollektivtrafiknät. 

Värtahamnen-Frihamnen

18) OECD Territorial Reviews    
 Stockholm, Sverige (2006).
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Uppsala

I Uppsala har två miljöer valts ut: Uppsala Science Park och Uppsala  
Business Park. Båda områdena karaktäriseras av företagande inom bioteknik 
och life science, men finns i olika delar av Uppsala. 

Stockholm-Uppsalaregionen räknas som en av de ledande bioteknik-
regionerna i världen. I regionen finns cirka 60 procent av Sveriges life science-
industri, världsledande forskningsinstitutioner och framstående universitets-
sjukhus och myndigheter. Bara i Uppsala sysselsätter branschen cirka 7 500 
personer, eller cirka 10 procent av arbetskraften i kommunen. Branschen 
samlas under det gemensamma initiativet Stockholm-Uppsala Life science.

Uppsala Science Park

Uppsala Science Park ligger mitt i det campus som skapats runt Akade-
miska sjukhuset och Uppsalas två universitet, Uppsala universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet. Den egentliga företagsparken kan inte 
funktionellt särskiljas från kringliggande centrum, utan området bildar en 
helhet med omkringliggande institutioner och företag. I området bedrivs 
forskning och utbildning vid cirka 200 institutioner. Här finns också runt 
140 företag med cirka 1500 anställda. 

I och omkring Uppsala Science Park finns många organisationer och före-
tag med stödfunktioner för nya företag inom life-sciencebranschen, såsom 
Läkemedelsverket, patentbyråer, juridiskt stöd och kuvösverksamhet. 
Många företag i området är i en tidig uppstartsfas, men det finns även ett 
antal mogna företag. De dominerande branscherna är bioteknik, material-
vetenskap, medicin och IT.
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Uppsala Business Park 

Uppsala Business Park är en del av Fyrislundsområdet och kännetecknas av 
kunskapsintensiva företag inom läkemedelsbranschen med fokus på diag-
nostik, instrumenttillverkning och biomedicin. Området utvecklades mellan 
1969 och 2000 för att hysa olika verksamheter inom Pharmaciakoncernen. 
De företag som idag finns i Uppsala Business Park har generellt sett kommit 
något längre i sin utvecklingscykel än företagen i Uppsala Science Park. 
Överlag är företagen i Uppsala Business Park också något större. 

I hela Fyrislundsområdet finns totalt omkring 250 företag med drygt 3 000 
anställda. Fastigheterna i området ägs av läkemedelsbolagen själva eller 
av fastighetsägare, till exempel Klövern AB som är den största fastighets-
ägaren i området. En gemensam vision för området har tagits fram av 
Stuns, Vinnova och Pfizer. Visionen innebär att området ska utvecklas till 
en industripark med inriktning på life-science och ha ett starkt inslag av 
entreprenörskap.
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Rumsliga perspektiv på 
regionens innovationsförmåga

I detta kapitel presenteras resultat om regionens innovationsför-

måga och hur aktörer i regionen kan arbeta för att stärka de inn-

ovativa miljöer som finns här. Resultaten baseras på de studier, 

analyser, seminarier och workshops som utförts.

Kapitlet fokuserar på åtgärder med en koppling till fysisk 

utvecklingsplanering och beskrivs utifrån tre geografiska nivåer: 

lokala innovativa miljöer, förutsättningar för innovation ur ett 

regionalt perspektiv och Stockholm-Uppsalaregionen ur ett inter-

nationellt perspektiv. Varje avsnitt avslutas med ett antal policy-

slutsatser som ska ge vägledning till hur regionens innovativa mil-

jöer kan stärkas. 

Sist i kapitlet ges rekommendationer för kunskapsområden att 

utveckla.

Lokala innovativa miljöer

Med en lokal innovativ miljö avses här ett geografiskt avgrän-

sat område som attraherar, eller förväntas attrahera, kunskaps-

intensivt och innovativt näringsliv. Bra exempel på områden av 
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detta slag är de studerade fallstudiemiljöerna Kista, Telefonplan,        

Värtahamnen-Frihamnen, Uppsala Science Park och Uppsala 

Business Park.19 

Vid planering av innovativa miljöer är det viktigt att tänka på 

att olika typer av företag har olika behov, exempelvis beroende på 

storlek och utvecklingsgrad. 

De innovativa miljöerna som studerats i projektet är utformade 

på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. Mycket tyder på att 

innovativa miljöer inte kan planeras fram, men att privata och 

offentliga aktörer tillsammans har ett viktigt ansvar i att arbeta 

för att stärka miljöerna. Offentliga aktörer har en viktig roll i att 

arbeta för generella förutsättningar för innovationskraft, men kan 

även understödja respektive innovativa miljös unika karaktär. 

attraktörer – aktörer som attraherar andra 

En innovativ miljö stärks av att en eller flera starka aktörer eta-

blerar sig i området och agerar ”draglok”, det vill säga attraherar 

andra företag och organisationer. Denna aktör, eller attraktör, 

bidrar till att profilera området och skapar ett varumärke för plat-

sen. En typisk attraktör kan vara ett storföretag eller ett lärosäte. 

Attraktören skapar förutsättningar för en omgivning av mindre 

företag, filialer till lärosäten eller forskningsinstitut. Exempel på 

denna typ av förhållanden kan ses i Kista där bland annat Erics-

son och Campus Kista attraherat företag till platsen. Även andra 

tunga IKT-företag har bidragit till den här processen. En liknande 

utveckling, fast i ett tidigare stadium, sker på Telefonplan där 

Konstfacks lokalisering bidragit till att området lockat till sig före-

tag som vill knyta sig till den kreativa sektorn. Konstfacks närvaro 

19) Regionplane- och trafikkontoret
  (2007). Innovativa platser i    
 Stockholm-Uppsalaregionen.   
 Fallstudier.
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var även en tungt bidragande faktor till att platsen kommit att 

marknadsföras som ett designcentrum.

Vilken roll en attraherande aktör får för utvecklingen av en 

miljö styrs av olika faktorer. Om den dominerande aktören är ett 

storföretag kan organisatorisk eller social närhet vara faktorer 

som attraherar andra aktörer till miljön. Det kan vara konkurren-

ter såväl som kunder och leverantörer. Hur viktiga affärsmässiga 

och sociala nätverk är för företagen och hur mycket dessa påver-

kar lokaliseringsbesluten beror ofta på företagens utvecklingsfas 

och vilken bransch de tillhör. 

Generellt sett har mindre företag i tidigare utvecklingsfa-

ser större behov av sociala nätverkskontakter. Majoriteten av de 

intervjuade företagen från Telefonplan anger att etableringen av 

Konstfack och andra designföretag varit mycket viktigt för deras 

lokaliseringsbeslut. Även flera företag i Kista uppger att de goda 

möjligheterna till lokala nätverk bidragit till deras val att förlägga 

verksamheten dit. I Värtahamnen-Frihamnen har finansföretaget 

OMX etablering väckt frågan om att området skulle kunna utveck-

las till ett finanscentrum, vilket exempelvis lyfts fram i Stockholm 

stads ”Vision 2030”. Huruvida OMX verkligen kommer att fung-

era som magnet för andra finansföretag eller finansiella institutio-

ner återstår att se. 

En eller flera starka attraktörer i ett område är alltså ofta posi-

tivt för utvecklingen. Det finns dock även problem som kan uppstå 

när en innovativ miljö är uppbyggd kring ett dominerande stor-

företag. Om företaget utvecklas negativt eller tvingas lägga ned sin 

verksamhet kan det få stora konsekvenser för övriga verksamhe-

ter i samma miljö. Hur stora effekterna blir beror på hur starka 
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sambanden mellan företagen är och hur stor livskraft de övriga 

företagen har på egen hand. 

Även ett lärosäte kan fungera som magnet för andra aktörer i 

en innovativ miljö. Närliggande företag får tillgång till kunskaps-

intensiva miljöer, välutbildad arbetskraft och nätverksmöjlighe-

ter mellan aktörer inom samma kunskapsområden. Som tidigare 

nämnts var Konstfacks etablering på Telefonplan mycket viktigt 

för områdets utveckling. Förutom att utbilda arbetskraft är Konst-

fack aktivt i att stödja nyföretagande. Inkubatorsverksamheten 

Transit är till för entreprenöriella studenter som under drygt ett år 

har möjlighet att utveckla sina affärsidéer i subventionerade loka-

ler på området och få tillgång till rådgivning och handledning. 

Liknande möjligheter finns även i Uppsala Science Park och i 

Kista. Uppsala Science Park har en stark koppling till universite-

tets verksamhet och många av företagen där har startats av stu-

denter och forskare. I flera fall har kopplingen mellan universitet 

och företag bibehållits då personal på företagen parallellt forskar 

eller studerar på deltid vid universitetet. Detta skapar både kun-

skapsmässiga och finansiella förutsättningar för innovation och 

bidrar även till goda nätverk. En kombination av konkurrenskraf-

tigt näringsliv och högre utbildning ger således goda förutsätt-

ningar för en innovativ miljö att utvecklas. 

Långsiktiga fastighetsägare är viktiga för områdets utveckling 

Under projektets gång har fastighetsägare visat sig vara betydelse-

fulla aktörer för de innovativa miljöernas utveckling. Samverkan 

mellan fastighetsägarna och andra viktiga lokala aktörer som före-

tag, organisationer och offentliga representanter är en kärnfråga 
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i miljöns utveckling. Men fastighetsägarnas roll i innovativa och 

kunskapsintensiva miljöer är ett relativt outforskat forsknings-

område där både empiriska studier och generella teorier saknas. 

I projektet har ett antal fastighetsägare i Stockholm-Uppsalare-

gionen intervjuats om hur de ser på sin roll i innovativa miljöer. 

Resultaten från intervjuerna presenteras nedan.20 

Fastighetsägarnas kärnverksamhet handlar om att tillhanda-

hålla och förmedla lokaler. De kan därigenom påverka platsers 

utveckling bland annat genom typ av fastigheter, hyresnivåer och 

val av hyresgäster. Fastighetsägarna är därutöver ofta involverade 

i planeringen av nya företagsmiljöer. Enligt fastighetsägarna själva 

är det viktigt att de ges tillträde till planeringsprocesserna på ett 

tidigt stadium. De kan då bidra då med sin expertis om utform-

ningen av mötesplatser, byggnader och lokaler. 

Strategisk fastighetsplanering handlar inte bara om företagslo-

kaler utan om att planera för helhetsmiljöer med gångstråk, restau-

ranger och naturliga mötesplatser. Även arkitektoniska aspekter 

har betydelse för områdets utveckling, vilket tydligt framkommer 

vid intervjuer med företagare vid Telefonplan och i Kista. Vid Tele-

fonplan uppges byggnadernas äldre industrikaraktär vara väsent-

lig. I Kista upplevs istället avsaknaden av arkitektoniska värden 

som negativt för områdets fortsatta utveckling. Det pågår arbete i 

området för att göra utomhusmiljön mer attraktiv. 

Fastighetsägarnas affärsmässiga motiv spelar en mycket bety-

delsefull roll för platsens utveckling och inriktning. Fastigheter 

i innovativa och kreativa miljöer är attraktiva, och därmed lön-

samma. Det ligger därför i fastighetsägarens intresse att försöka 

bidra till utvecklingen av miljön. Ofta nischar sig fastighetsägaren 

20) Regionplane- och trafikkontoret  
 (2008). Fastighetsägarnas   
 betydelse för innovativa miljöer  
 – en intervjuundersökning.
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mot ett visst segment hyresgäster vilket sätter prägel på miljön 

och påverkar utvecklingspotentialen. Fastighetsägarna har med 

andra ord viktiga styrmedel för att påverka vilken typ av företag 

och aktörer som lockas till platsen och vilken inriktning området 

får. 

Fastighetsägarna i innovativa miljöer kan vara mer eller min-

dre aktiva. I kontorshotell för små företag krävs ofta att fastig-

hetsägarna tar en aktiv roll. Behovet av nätverksskapande aktivi-

teter är ofta större om hyresgästerna är mindre företag eller i en 

tidig utvecklingsfas. Många av fastighetsägarna som intervjuats i 

projektet försöker tillgodose detta. Ofta hänger fastighetsägarens 

arbete med nätverksaktiviteter samman med viljan att driva på 

utvecklingen av miljön i linje med den vision och affärsutveckling 

som de baserat sin investering på. Till exempel investerar fastig-

hetsägaren ofta i rabatterade hyror eller delar hyreskostnader för 

inkubatorsverksamhet eller företagshotell med lärosä-

ten. I miljöer med mer marknadsmässigt utvecklade 

företag tar fastighetsägaren ofta en mindre roll som 

FaKTa Fastighetsägares agerande på Telefonplan

Fastighetsägarna AP Fastigheter, SSM 
Fastigheter, HSB och JM har tillsam-
mans med Konstfack och Stockholms 
stad varit drivande i arbetet med att 
utveckla Telefonplan till en kreativ 
och intressant miljö. Visionen är att 
skaparanda och idérikedom fritt ska 
få flöda i stadsdelen. Detta för att ge 
spelrum åt det oförväntade, till spän-
nande möten och inspiration.
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nätverksaktör, och ägnar sig åt vad de anser vara sin kärnverk-

samhet – att hyra ut bra lokaler. 

Fastighetsägarna har ofta stor kunskap om vilken typ av lokaler 

olika företag och branscher efterfrågar. Företagshotell och platser 

med inkubatorsliknande förutsättningar är ofta lämpliga för min-

dre företag och för företag i tidiga utvecklingscykler. 

Specialanpassade lokaler är särskilt viktigt för andra företag 

– särskilt inom tillverkningsindustrin. Det skapar ett hinder för 

utflyttning eftersom lokalernas utformning och inventarier inne-

bär stora omställningskostnader. Detta är exempelvis fallet för 

vissa stora life-scienceföretag som investerat stort i sina lokaler. 

De är starkt rotade där de befinner sig. Andra branscher föredrar 

istället lokaler som hyrs ut relativt råa, för att företagen själva 

kunna sätta prägel på sin kontorsmiljö. 

En miljö som planeras alltför ensidigt kan 

leda till att vissa företag utesluts. Vid intervjuer 

med företag i Kista har det till exempel påpekats 

att Kista främst verkar ha planerats för större 

företag som har många funktioner internt. Detta 

innebär att det i den omgivande miljön saknas 

mötesplatser för de lite mindre företagen. 

I vissa områden har fastighetsägare tagit 

fram visionsdokument för områdets utveckling. 

Detta är till exempel fallet med Telefonplan där 

visionen går ut på att utveckla området till ett 

designcentrum. 

Samtidigt tar offentliga aktörer fram visioner 

och plandokument för hur stadens eller kom-

AP-fastigheter, som år 2000 förvärvade 
fastigheter vid Telefonplan, har tydliga 
målsättningar med sitt engagemang i 
området. Ett mål är att området inom 
5 år ska vara Skandinaviens naturliga 
designcentrum. Platsen ska även utifrån 
AP-fastigheters vision vara den plats som 
driver skandinavisk design och innovation 
framåt. AP Fastigheters strategier för att 
utveckla området handlar bland annat om 
att utveckla de fysiska förutsättningarna i 
området samt att utveckla samverkan och 
stimulera nätverksskapande mellan olika 
aktörer som företag, staden, skolor och 
institutioner. 
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munens olika delar ska utvecklas. Vilken aktör är det då som bör 

ta initiativet till vision för ett område? Å ena sidan har de offent-

liga aktörerna en sammanhållen bild av stadens/kommunens 

långsiktiga och sammanhållna utveckling. Å andra sidan verkar 

fastighetsägarna nära företagen och kan därför antas har en bättre 

uppfattning om marknadens preferenser. Slutsatsen är att fastig-

hetsägarens planer och visionsdokument alltid måste följa poli-

tiskt antagna planer för området men att offentliga aktörer också 

kan bli bättre på att ta in den kunskap som finns hos fastighets-

ägarna i olika områden. Särskilt i den strategiska planeringen är 

samverkan mellan aktörerna av vikt. 

Ett kontinuerligt samarbete mellan offentliga aktörer och fast-

ighetsägare är alltså viktigt för de innovativa miljöernas utveck-

ling. Det är också mycket viktigt att fastighetsägarnas engage-

mang i området är långsiktigt. Ofta tar det flera konjunkturcykler 

innan en innovativ miljö blir framgångsrik. Om områdets fastig-

hetsägare främst är kortsiktiga ägare är det mycket svårt att ge en 

framväxande innovationsmiljö rätt stöd. 

Företagens behov styr utvecklingen av lokala miljöer 

Är det viktigt för företag att finnas i en erkänt innovativ miljö med 

andra relaterade företag, mötesplatser, nätverksinitiativ och gott 

internationellt rykte? Eller är det snarare hårda faktorer som den 

fysiska tillgängligheten och lokalernas kvalitet som styr valet av 

adress? Fallstudierna i projektet visar att större företag som befin-

ner sig i en mogen utvecklingsfas och har välkända produkter och 

tjänster ofta har större krav på lokalerna och mindre behov av 

sociala nätverksrelationer. Detta gäller bland annat för företags-
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representanterna i Värtahamnen-Frihamnen, och i viss utsträck-

ning företagare i Uppsala Business Park. 

Små och medelstora företag verkar ha behov av offentliga 

mötesplatser i större utsträckning. Det kan handla om gym, 

caféer, restauranger eller småbutiker där informella kontakter kan 

skapa nätverk mellan företagen. Ett exempel på en miljö anpassad 

för småföretag är Telefonplan. Konstfacks inkubatorverksamhet 

Transit består av Transit Inkubator, där nyutexaminerade studen-

ter får möjlighet att bedriva sin verksamhet och Transit Korridor, 

som är ett slags kontorshotell där mindre företag kan hyra kontor. 

Den externa miljön vid Telefonplan innefattar gym, caféer, gemen-

samma matsalar och restauranger som uppmuntrar till informella 

möten. De nyetablerade små designföretagen i området ser också 

variationen av små unika företag med olika verksamheter som en 

förutsättning för nya idéer till tjänster och produkter. 

Företagens anställningsbehov påverkar deras behov av när-

het till humankapital, till exempel regionens lärosäten. Här går 

det att urskilja vissa skillnader mellan Telefonplan, Uppsala Sci-

ence Park och Kista. De mindre företagen i Uppsala Science Park 

tycker att närheten till Uppsala universitet förenklar kontakterna 

med potentiell arbetskraft och samverkan med forskare. I Kista 

är företagen större med mogna produkter, och där tycks förtjäns-

terna med närheten till Campus Kista handla mera om att utbild-

ningarna i området förser företagen med välutbildad arbetskraft. 

Konstfack vid Telefonplan bidrar i stället med nätverk och inno-

vationsmöjligheter genom att attrahera branschfolk, snarare än 

att förse företagen med kompetent arbetskraft eftersom företagen 

ofta är nybildade med en eller ett fåtal anställda. 
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Ett starkt varumärke påverkar attraktiviteten

Företagsintervjuer i projektet visar att de innovativa miljöer-

nas profilering och anseende har inverkan på företagens val av 

lokalisering. Ett områdes anseende bidrar alltså till att attrahera 

verksamheter och förstärker på så sätt möjligheterna till hållbar 

utveckling. 

Närliggande universitet eller högskolor kan ge området en 

viss tyngd och även stärka områdets varumärke. Exempelvis ger 

Uppsala universitet trovärdighet och legitimitet åt de kunskaps-

intensiva företag som verkar inom Uppsala Science Park. Även 

stora och dominerande privata aktörer kan påverka varumärket i 

samma riktning, till exempel Ericsson i Kista. 

Målbilden för ett område kan till exempel formuleras i en 

framtidsvision, som i sig kan ha positiva effekter på områdets 

varumärke. Telefonplans vision att bli ett skandinaviskt centrum 

för design och form har stärkt områdets anseende och bidragit till 

att attrahera företag till området. Visionen drivs på av både fastig-

hetsägare och kommunen Stockholms stad. I Kista har marknads-

föringsbolaget Kista Science Citys arbete med marknadsföring och 

starka visioner varit viktigt för områdets utveckling. Även byggan-

det av Kista Science Tower och etableringen av Kista Galleria har 

varit viktiga för områdets varumärke. 

Att bygga upp ett starkt varumärke och gott anseende är varken 

enkelt eller snabbt gjort. Ofta krävs mer än en attraherande aktör 

och en vision. Olika aktörer, gärna från både privat och offentlig 

sektor, behöver samverka så att planerna förankras och omsätts i 

handling. 
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Miljöns varumärke kan i sin tur påverka de val som företagen gör 

när de letar efter lämplig plats för sin verksamhet. En av de inter-

vjuade företagarna beskriver till exempel att deras lokalisering till 

Kista blev naturlig först då de landat i att företaget var ett IT-före-

tag inriktat mot design, snarare än ett designföretag inriktat mot 

IT. Hade beskrivningen blivit den senare hade företaget istället 

lokaliserats till Telefonplan. 
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Policyslutsatser 

Det finns ett antal intressanta innovativa miljöer i Stockholm-Uppsala-

regionen som har, eller kan förväntas få, en stor koncentration av 

kunskapsintensivt företagande. Miljöernas behov och visioner 

skiljer sig åt samtidigt som man kan se ett antal gemensamma fak-

torer. De rumsliga förutsättningarna för gott innovationsklimat på 

en lokal nivå kan stärkas på flera sätt.  

• Planera för mångfald och gör miljön flexibel. Låt det arkitektoniska   
 uttrycket spegla funktionsblandning, kreativitet och mångfald.

• Involvera fastighetsägare i strategiska diskussioner om utvecklingen av  
 innovativa miljöer. 

• Samverka med fastighetsägare och offentliga aktörer för att ta fram bra  
 visionsdokument som många ställer sig bakom. 

• Att planera för innovativa miljöer tar tid. Alla insatser måste därför vara  
 långsiktiga. 

• Analysera förutsättningarna för den innovativa miljön. Finns det 
 förutsättningar som gör att platsen har potential att utvecklas till en   
 innovativ miljö? Viktiga lokala förutsättningar för en innovativ miljö är:

• Tillgång till kompetent arbetskraft är grundläggande för innovativa   
 och kunskapsintensiva företag. Direkt närhet till ett lärosäte förenklar  
 rekrytering, men goda regionala transportsystem gör arbetskrafts-  
 försörjningen till en regional fråga. 

• Goda kommunikationer och bra lokaler är en förutsättning för att en  
 innovativ miljö ska bli konkurrenskraftig. Av störst vikt är att de dagliga  
 arbetsresorna fungerar väl och att tillgängligheten till Arlanda är god. 

!
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• Stora och små företag har ofta olika behov. Små och medelstora 
 företag har större krav på att det ska finnas offentliga mötesplatser,   
 möjligheter till att skapa nätverksrelationer och att det i närmiljön   
 finns en god kunskapsinfrastruktur. För större företag tenderar istället  
 transporter, tillgänglighet och lokaler att spela en större roll. 

• En pådrivande eller attraherande aktör – en attraktör – är viktig för   
 ett områdes utveckling och kan ofta starkt påverka områdets karaktär  
 och utvecklingsriktning. Ett lärosäte eller ett större företag är vanliga  
 exempel på attraktörer. 

• Långsiktiga fastighetsägare med stort engagemang i den lokala miljön  
 och god samverkan med offentliga aktörer och lärosäten ger bra   
 förutsättningar för en positiv utveckling.

• Marknadsföring och profilering bidrar till att stärka platsernas   
 attraktivitet. Framgångsrik marknadsföring kräver ett brett deltagande  
 av inblandade aktörer.!
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Förutsättningar för innovation ur ett 
regionalt perspektiv

I detta avsnitt diskuteras förutsättningar för innovativa miljöer ur 

ett regionalt perspektiv. De funktionella sambanden mellan Stock-

holm och Uppsala är starka och det finns en mängd regionala för-

utsättningar som påverkar innovationsklimatet i hela regionen. 

Följande områden behandlas i avsnittet: dynamik på arbetsmark-

naden, regionens transportinfrastruktur, betydelsen av regionför-

storing, flerkärnighet, FoU och kunskapsöverföring och regionala 

varumärken

Dynamik på arbetsmarknaden 

Ett dynamiskt näringsliv skapar förutsättningar för innovation. 

Att nya företag startas medan andra läggs ner ger en hög omsätt-

ningshastighet och anpassningsförmåga. Ett föränderligt närings-

liv påverkar också rörligheten på arbetsmarknaden positivt. En 

rörlig arbetsmarknad innebär i sin tur att överföringen av tyst 

kunskap går snabbare. 

Stockholm-Uppsalaregionen har ett mycket rörligt näringsliv. 

Statistik framtagen inom projektet visar att regionen har en högre 

andel nedlagda arbetsställen än andra regioner i landet men också 

högre andel nya arbetsställen. Samtidigt som Stockholm-Uppsa-

laregionen haft en större turbulens i näringslivet har alltså tillväx-

ten i arbetsställen och sysselsättning varit större än i riket som 

helhet.21 

Statistiken visar att det inte finns någon korrelation mellan 

andelen nedlagda arbetsställen i en bransch och sysselsättnings-

tillväxten i branschen, fler nedläggningar leder inte automatiskt 

21) Regionplane- och trafikkontoret  
 (2007). Näringslivstrender i   
 Stockholm-Uppsalaregionen.
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till färre sysselsatta. Statistiken pekar också mot att det finns 

ett samband där nedläggningar och nyetableringar i en bransch 

följs åt. Branscher med många nedläggningar tenderar även att 

ha många nyetableringar; likaså tycks branscher med få nyetable-

ringar ha liten ökning av nya arbetsställen.

I jämförelse med resten av Sverige är en stor andel av befolk-

ningen i Stockholm-Uppsalaregionen ung och arbetsför. Men regi-

onen måste arbeta mer med att integrera invandrare på arbets-

marknaden. Mångfalden och de många unga invånarna skapar då 

möjligheter till innovationskraft. För få utbildningsplatser, liksom 

tendenser att studenter inte stannar kvar i regionen, är faktorer 

som kan verka hämmande på regionens tillväxt. 

Dynamiken på arbetsmarknaden påverkas också av hur lätt 

eller svårt det är att ta sig till och från olika delar av regionen. 

Om alla regionens invånare inte ges möjlighet att ta del av hela 

regionens arbetsmarknad tar regionen inte tillvara det stora 

arbetskraftsutbud som det finns potential till. Arbetstagarna i sin 

tur ges inte full möjlighet att förverkliga sina livschanser. För att 

motverka detta krävs en väl utbyggd transportinfrastruktur som 

möjliggör fysisk rörlighet på arbetsmarknaden.

Transportinfrastruktur

Ett välutbyggt transportsystem är en förutsättning för att regionen 

ska vara konkurrenskraftig. I europeisk jämförelse är den interna 

tillgängligheten inom Stockholm-Uppsalaregionen relativt god. 

Det finns dock ett antal allvarliga flaskhalsar i transportinfra-

strukturen som gör att flödena i vissa trafikstråk är starkt överbe-

lastade. I Stockholmsregionen är den begränsade kapaciteten över 
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Saltsjö-Mälarsnittet ett av de mest akuta problemen som anses 

hämma tillväxten. Kapacitetsproblemen beror på att investeringar 

i transportnätet inte har följt befolkningstillväxten.22 

En utbyggnad av transportinfrastrukturen innebär en breddad 

arbetsmarknad och ökad rörlighet av kompetens. Det finns även 

argument för att förbättra regionens transportinfrastruktur uti-

från ett hållbarhetsperspektiv, framförallt när det gäller kollektiv-

trafik. Minskad miljöpåverkan, färre olyckor och mindre trängsel 

kan leda till kostnadsbesparingar. 

Men trots kapacitetsbristen är investeringarna i transportin-

frastruktur i regionen lägre per person än i andra delar av landet. 

Under perioden 2004–2015 kommer Banverket och Vägverket att 

investera i genomsnitt 20 000 kr per invånare. I Stockholms län 

är motsvarande siffra bara 15 000 kronor. Stockholmarna lägger 

också ner mer pengar på sitt resande än invånare i andra län i Sve-

rige. Ett genomsnittligt hushåll i Sverige spenderar cirka 23 000 

kronor på transporter i form av utgifter för bil och lokala trans-

porter samt skattebidrag till kollektivtrafik och medfinansiering 

till statliga vägar och järnvägar. I Stockholm är motsvarande siffra       

28 000 kronor. Mönstret går igen i alla tre storstadsregioner i  

Sverige. 

Storstadsregionerna har alltså högre transportutgifter samti-

digt som de nationella investeringarna i transportinfrastruktur är 

lägre per person än i resten av landet. Detta kan till viss del förkla-

ras med att transportinfrastrukturen blir dyrare per person i stora 

och glest befolkade regioner. Ser man däremot till regionernas 

efterfrågan på transporter och var det finns bristande kapacitet i 

vägnäten är förhållandet skevt.23 
22) Lundberg (redaktör) (2007).

23) Lundberg (redaktör) (2007).
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Den bristande transportinfrastrukturen i regionen förklaras delvis 

av att planeringsprocessen i storstadsregioner blir särskilt kompli-

cerad. Regionen är tät och det finns många konkurrerande anspråk 

på mark och resurser. Olika delar i infrastrukturen är kopplade till 

varandra och ingrepp på ett ställe påverkar således ofta stora delar 

av transportsystemet. Processen kompliceras även av att det ofta 

är många aktörer som är involverade i planeringen, ofta med olika 

intressen och mål. 

Vad betyder då Stockholm-Uppsalaregionens transportinfra-

struktur för regionens tillväxt och innovationskraft? Transportin-

frastrukturen är betydelsefull dels för att stärka den internationella 

konkurrensen, dels för att möjliggöra ekonomiska vinster i form 

av minskade restider, lägre transport- och logistikkostnader samt 

ett ökat arbetskraftsutbud och en breddad marknad. Kortare res-

tider skapar förutsättningar för regionförstoring vilket i sin bidrar 

till en större marknad för kunder och arbetskraft. Forskning visar 

att investeringar i infrastruktur samvarierar positivt med tillväxt 

och produktivitet, men att de har en avtagande avkastning.24 Håll-

bara tillväxteffekter kan enbart uppstå om förutsättningar i övrigt 

finns i regionen. 

Tillsammans med kunskapsinfrastruktur kan transportinfra-

struktur som bidrar till närhet främja ett innovativt klimat. Ökad 

tillgängligheten i form av snabba kommunikationer, exempelvis 

mellan olika innovativa miljöer och till flygplatser underlättar 

kunskapsöverföring. 

Vilka transportlänkar är viktigast för innovativa företag i regi-

onen? Inom ”Innovationsplats Stockholm-Uppsala” har en pilot-

studie på mikronivå genomförts.25 I studien intervjuades ett antal 

24) Se t.ex. ITPS (2007).

25) Regionplane- och trafikkontoret  
 (2008). Transportinfrastruktur  
 och företags innovationsarbete.
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företag i regionen som alla är stora arbetsgivare, kunskapsinten-

siva med hög internationaliseringsgrad och konkurrensutsatta 

globalt.

I studien kombinerades frågor om företagens innovationsar-

bete och om viktiga kunskapskällor med direkta frågor om hur 

transportinfrastrukturen kan påverka innovationsarbetet idag och 

i framtiden. 

De intervjuade företagens största krav på transportinfrastruk-

turen är att möjliggöra arbetskraftspendling. I viss mån framkom-

mer i denna studie även företagens krav på goda internationella 

transporter, det vill säga tillgång till bra flygförbindelser. Det star-

kaste resultatet gäller dock arbetskraftens dagliga resor. Human-

kapitalet är centralt för de kunskapsintensiva företagens verk-

samhet och medarbetarnas restid till och från arbetet är därför 

väsentlig. 

De intervjuade företagen ser dock inte några direkta kopplingar 

mellan företagens innovationsarbete och transportinfrastruktu-

ren. Viss forskning antyder också att transportinfrastrukturen har 

påverkan på tillväxt på en aggregerad nivå, dvs. på näringslivet 

i stort, inte på enskilda företags innovationsarbete.26 Företagens 

innovationsarbete skiljer sig åt och de kan även ha mycket olika och 

specialiserade behov av transportinfrastruktur. En möjlig slutsats 

är därmed att transportinfrastrukturen är viktig för att underlätta 

generella tillväxtförutsättningar, såsom ökad arbetspendling för 

att underlätta arbetskraftens rörlighet. Transportinfrastrukturens 

påverkan på specifika företags innovationsverksamhet är däremot 

mer svag och indirekt. 
26) Westlund (1992), Westlund   
 (1998).
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Regionförstoring i Mälardalen 

Inom den regionala näringspolitiken framhålls ofta regionför-

storing som en viktig utvecklingsfaktor och idag finns en levande 

politisk diskussion om för- och nackdelarna med regionförstoring. 

I synnerhet lyfts det positiva sambandet mellan regionstorlek och 

tillväxt fram som ett av de starkaste argumenten för en region-

förstoring. Argumenten för en regionförstoring är framförallt av 

två slag. Det ena argumentet är att arbetsmarknaden breddas. 

Företag får genom en regionförstoring tillgång till nya marknader 

för produkter och tjänster samt en ökad tillgång på kompetent ar-

betskraft. Det andra argumentet är att regionförstoring leder till 

ökad rörlighet av kompetens och kunskap vilket i sin tur resulterar 

i nya innovationer, ökad produktivitet och ökade investeringar. 

Stockholm-Uppsalaregionen fungerar idag som en integrerad 

arbetsmarknadsregion och pendlingen mellan Uppsala och Stock-

holm har ökat kraftigt under senare år. Det är dock färre som bor i 

Stockholm och pendlar till ett arbete i Uppsala än tvärtom. Regio-

nala aktörer i Uppsala upplever ibland att det finns ett större men-

talt motstånd till att pendla från Stockholm än från Uppsala. En 

stor del av förklaringen är att det finns flest arbetstillfällen inom 

Stockholms län och att Uppsala har en mycket omfattande högre 

utbildning. Även pendlingen inom andra delar av Mälardalen har 

tilltagit. Tillgängligheten inom regionen kan dock stärkas ytterli-

gare. Bland annat har det visat sig att tågpendlare mellan Uppsala 

och Stockholm upplever stora brister i kollektivtrafiken. 

För Stockholm-Uppsalaregionen kan det vara viktigt att knyta 

regionen närmare övriga Mälardalen för att därigenom ytterligare 
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bredda arbetsmarknaden. Det finns idag inga aktuella analysun-

derlag över vilka effekter en sådan regionförstoring skulle få. Ett 

analysunderlag som närmare studerar effekterna av en funktio-

nellt integrerad Mälarregion skulle vara ett viktigt tillskott i dis-

kussionen om regionförstoringens för- och nackdelar. 

Från ett infrastrukturperspektiv kan en regionförstoring 

komma att ha positiv påverkan på invånarnas möjligheter att 

arbetspendla. Det skapar förutsättningar för att klara av kom-

petensförsörjningen inom regionen genom att bidra till bättre 

matchning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. Vidare 

kan en större arbetsmarknad leda till en ökad specialisering, vilket 

skapar förutsättningar för innovationer och ökad tillväxt. Det bör 

dock påpekas att det inte enbart är transportinfrastrukturen som 

avgör hur människor väljer att arbetspendla. Även sociala aspek-

ter såsom inkomster, kön och familjeförhållanden påverkar valet 

och möjligheterna. I synnerhet är det högutbildade män som tar 

del av möjligheterna på en större arbetsmarknad.27 

 
Planering för flerkärnighet och utvecklade stråk

Planeringen i Stockholms och Uppsala län bygger på långsik-

tiga strategier för regionens utveckling. I Stockholms län ses fler-

kärnighet, att utveckla fler regionala stadskärnor, som en viktig 

strategi medan Uppsala fokuserar på att utveckla stråk. Den star-

kaste kärnan, eller noden, i Stockholm-Uppsalaregionen är Stock-

holms centrala stadskärna. I synnerhet är Stockholm en nod för 

arbets-, varu-, och tjänstemarknaden samt för kunskapsnätverk 

och beslutsfattande. I Stockholm har många företag sina huvud-

kontor och många nationella myndigheter har sina huvudsäten 
27) Fördel Stockholm-
 Mälarregionen (2003).
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i staden. En anledning till att Stockholm utvecklats till en stark 

kärna är utbudet av varierande arbeten och höga löner, vilket 

bidragit till ökad arbetskraftpendling till Stockholm. 

Stockholm kompletteras av en rad andra noder i regionen. På 

en storregional nivå finns städerna Västerås, Eskilstuna, Enköping 

och Uppsala. Inom Stockholms län finns stadskärnorna Barkaby-

Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum–Arninge, 

Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum, 

och Södertälje. Dessa regionala stadskärnor pekas ut i Stockholms 

regionala utvecklingsplan, Rufs 2001. Strategin att utveckla de 

regionala stadskärnorna fortsätter i arbetet med att ta fram den 

nya utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, Rufs 2010.

Flerkärnigheten förväntas ge skalfördelar i form av att täta 

miljöer som underlättar etablering av kvalificerad service och kol-

lektivtrafik. Det kan på längre sikt bidra till att stärka regionens 

innovationskraft. För att vidareutveckla flerkärnigheten krävs 

förbättrad transportinfrastruktur mellan de regionala stadskär-

norna. Då ökar möjligheterna att röra sig mellan dessa platser och 

det bidrar till ökad dynamik i regionen.  

I Uppländsk drivkraft, regionalt utvecklingsprogram för Upp-

sala län lyfts utvecklingen av stråk fram som en viktig del i utveck-

lingen av regionen.28 Strategin innebär att fortsätta knyta samman 

Uppsala med Stockholm, och andra närliggande regioner. I de 

stråk som behandlas i utvecklingsplanen bor en stor del av Uppsa-

laregionens befolkning, 280 000 av totalt 300 000 personer. Att 

planera och utveckla stråkperspektivet kommer enligt analyserna 

att underlätta regional utveckling och tillväxt. Ett exempel på vik-

tigt stråk är ABC-stråket som går mellan Uppsala och Stockholm. 
28) Regionförbundet Uppsala län   
 (2006).
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Sedan ett flertal år samarbetar kommunerna i ABC-stråket till-

sammans med landstinget i Uppsala län, Regionförbundet i Upp-

sala län och Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län för 

att utveckla området. Huvudfrågorna för samarbetet är kollektiv-

trafik, fysisk planering av bostäder och arbetsplatser och Arlandas 

roll i regionen.

FoU och kunskapsöverföring skapar förutsättningar 
för innovation

I Stockholm-Uppsalaregionen finns en samlad forskarkompetens 

med internationellt erkända forskargrupper. Karolinska Institutet 

och Uppsala universitet är två exempel på forskningsinstanser med 

mycket gott internationellt renommé. Högkvalificerad forskning 

sker inom bland annat medicin, mikrobiologi, kirurgi, fysiologi 

och farmakologi. I regionen finns även en stor andel av de svenska 

företagens FoU-aktiviteter samlande. Trots det starka forsknings-

klimatet och den höga koncentrationen av FoU-medel finns det 

ytterligare insatser som kan göras för att stärka kunskapssprid-

ningen i regionen. Närheten mellan forskning och näringsliv kan 

stärkas. Den omfattande FoU-verksamhet som finns i regionen 

kommer inte alltid näringslivet till del. En högre andel exploate-

rade och kommersialiserade forskningsresultat skulle sannolikt 

leda till fler högtillväxtföretag i regionen. Det finns även outnytt-

jade möjligheter till kunskapsöverföring och samverkan mellan 

högskola och näringsliv, exempelvis uppdragsutbildningar. 

En viktig del i att främja kunskapsspridningen kan vara att 

stärka redan befintliga nätverk mellan akademi och företag samt 

mellan företag och företag. Det innebär även att kunskapsinfra-
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strukturen bör stärkas på ett sådant sätt att de små och medelstora 

företagen får tillgång till de större företagens kunskapsbas. I de 

fallstudier som genomförts visas bland annat att de mindre före-

tagen i Uppsala Science Park ser det som positivt med de större 

företagen som funnits i denna miljö eller som finns där idag såsom 

Pharmacia, Pfizer och GE Healthcare. Dessa företags verksamhet 

har medfört att det finns ett bra utbud av erfaren arbetskraft som 

även de mindre företagen kan ha nytta av i rekryteringssamman-

hang. 

På sikt är det viktigt att regionen arbetar med att göra sig att-

raktiv gentemot kvalificerad arbetskraft, exempelvis personer med 

forskarkompetens. Det handlar bland annat om goda livsvillkor 

men även om att se till att forskningsmiljöerna ligger i internatio-

nell framkant. Det är även centralt att se till att det finns likvär-

dig och högkvalitativ utbildning som kan säkerställa tillgång på 

kompetent arbetskraft. I de fallstudier som genomförts i projektet 

framkommer t ex att en viktig anledning till att etablera sig i Upp-

sala Science Park var den kunskapstäta miljön och närheten till 

viktiga forskningsinstitutioner. I Kista menar intervjuade företag 

att Campus Kista haft betydelse. Företagen har stor efterfrågan på 

högutbildad arbetskraft och rekryterar både i den lokala miljö som 

Kista utgör och vid exempelvis rekrytering av senior arbetskraft 

även genom internationella nätverk.
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Marknadsföring av regionen är viktigt för att attrahera 
både företag och arbetskraft

Att regionen har ett starkt varumärke är centralt för att attrahera 

nya investeringar, företag och individer. Det är således viktigt att 

regionen framhåller sina styrkor och visar på regionens attrakti-

vitet som etableringsort för företag och för potentiell arbetskraft. 

Globaliseringen gör att storstadsregioner konkurrerar med varan-

dra på en allt mer internationell arena. Många regioner arbetar 

därför med att positionera sig gentemot andra storstadsregioner 

i Europa. Ett exempel på marknadsföringsinitiativ i vår region är 

föreningen Stockholm-Uppsala Lifescience. Föreningen är grun-

dad av Uppsala Bio, Stockholm Business Region och Biotech Val-

ley i Strängnäs och ska främja utvecklingen av life-sciencesektorn 

i regionen. Bland annat arbetar man med att marknadsföra Stock-

holm-Uppsalaregionen som en ledande region inom life-science. 
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Policyslutsatser 

Tillgång till kvalificerad arbetskraft är viktigt för regionens närings-

liv. Att de dagliga arbetsresorna fungerar väl, i kombination med 

närhet till Arlanda, är därför företagens i särklass viktigaste krav 

på regionens transport- och kollektivtrafiknät. De rumsliga förut-

sättningarna för bättre innovationsklimat på en regional nivå kan 

stärkas på flera sätt.

• Underlätta arbetskraftens dagliga pendling genom en fortsatt utbyggnad  
 av transportinfrastrukturen.

• Analysera hur trafiksystemen kan länkas samman bättre för att möjliggöra  
 ökad rörlighet på arbetsmarknaden. 

• Knyt regionens innovativa miljöer till regionens transportnät och till Arlanda.  
 Det ökar den regionala och internationella tillgängligheten. 

!
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Stockholm-Uppsalaregionen ur ett 
internationellt perspektiv

Stockholm-Uppsalaregionen har ett gott utgångsläge i ett interna-

tionellt perspektiv. Samtidigt står regionen inför ett antal utma-

ningar. Regionen är idag en liten marknad i Europas utkant och 

måste därför arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för orga-

nisationer och individer att bedriva verksamhet och finna arbete 

och bostad i regionen. Det här avsnittet tar upp tre områden som 

är centrala för att stärka regionens innovationsförmåga kopplat 

till regionens förhållande till omvärlden. Dessa områden är inter-

nationella nätverk, öppenhet och internationell tillgänglighet.

Internationella nätverk är viktiga för kunskapsutbyte

Regionens näringsliv är starkt och tillväxten har under de senaste 

åren varit god. För att fortsätta att vara en kunskapsregion av 

internationell klass krävs tillgång till globala kunskaps- och pro-

duktionsnätverk där stora delar av det växande utbytet av kun-

skap och idéer äger rum. 

Forskning visar att de mest framgångsrika och innovativa före-

tagen är företag med starka internationella nätverk som möjlig-

gör kunskapsutbyte.29 Bristande nätverk leder till inlåsning i den 

lokala miljön, vilket på sikt hämmar innovationskraften.30 Företag 

som kombinerar sina interna FoU-investeringar med FoU-samar-

bete med andra företag har dessutom ökade möjligheter till vinst. 

Framförallt har företag med internationella relationer högre vin-

ster än företag med enbart lokala relationer.31 

En undersökning av det danska innovationssystemet visar att 

företag som etablerat externa kontakter stått sig bättre i en hård-

29) Simmie, J (2003).

30) Boschma R.A (2005).

31) Major, E & Cordley-Hayes   
 (2003).
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nande konkurrens och lyckats utveckla fler innovationer än före-

tag som inte sökt externa kontakter. Företagens innovationsför-

måga är alltså kopplad till deras möjligheter att skapa kontakter 

utanför regionen. 

Öppenhet

Inflöde och öppenhet är viktigt för att kunskap och kompetens ska 

kunna röra sig till och från regionen. En förutsättning för detta är 

en struktur som gör det möjligt för ny kunskap att komma in i regi-

onen. Delvis kan detta säkerställas genom att intermediära aktö-

rer sprider kunskap från forskarsfären till företag. Aktörerna kan 

till exempel vara konsulter, fastighetsägare eller extraarbetande 

forskare. Företag som inte har tillgång till externa kunskapsflöden 

via etablerade nätverk kan ta del av den internationella kunskaps-

fronten genom lokal spridning av kunskap. Forskningsinstitutio-

ners och storföretags externa länkar kan komma mindre företag 

tillgodo genom att den regionala miljön präglas av öppenhet och 

förändringsbenägenhet. 

Att skapa inflöde i regionen handlar även om att göra det möj-

ligt för arbetskraft att röra sig i regionen. Det är därför centralt att 

skapa förutsättningar för att både attrahera och behålla kompe-

tens. Regionen måste kunna erbjuda en attraktiv arbets- och livs-

miljö för olika grupper, för att därigenom säkerställa ett kontinu-

erligt flöde av kompetens. 

Regionen har dessutom outnyttjad kompetens. Det finns stor 

etnisk mångfald i regionen men otillräcklig integreration på arbets-

marknaden. Ett led i att stärka inflödet och öppenheten i regionen 

är därför att öka integrationen och ta tillvara den arbetskraft som 
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finns här. Mångfald bedöms dessutom ge ökade möjligheter till 

innovation– en tillgång som regionen bör dra bättre nytta av. 

Internationell tillgänglighet 

God internationell tillgänglighet ger förutsättningar för import och 

export såväl som intellektuella kunskapsutbyten. Stockholmsre-

gionens tillgänglighet från andra länder har förbättrats i takt med 

att snabbtågen byggts ut mellan Stockholm och Köpenhamn. Det 

återstår emellertid en del arbete med att stärka flygtrafiken till och 

från Stockholm. Forskning visar att snabba transporter såsom bil 

och flyg är de färdsätt som är viktigast ur innovationssynpunkt.32  

Undersökningar som gjorts inom projektet visar att tillgänglighet 

till internationella flygplatser, i detta fall Arlanda, spelar en bety-

delsefull roll för företagens lokaliseringsbeslut. Flera företagare 

beskriver i intervjuer att närheten till en internationell flygplats 

var en central fråga för företagets lokalisering eftersom det möjlig-

gör ett breddat kontaktnät. 

Den externa tillgängligheten till regionen anses dock otillräck-

lig. Stockholmregionens tillgänglighet från luften ligger under det 

europeiska genomsnittet – såväl den geografiska orienteringen 

samt trafikvolymen från Arlanda är sämre än i andra europeiska 

städer.33 I synnerhet finns det för få internationella direktlinjer 

till Arlanda, vilket flera företag upplever som begränsande. Att 

utveckla flera direktlinjer till Stockholm är därför centralt för att 

stärka regionens internationella tillgänglighet, vilket också skulle 

påverka regionens tillväxtpotential positivt. Arlandas navfunktion 

skulle också behöva förstärkas till exempel genom fler transferre-

senärer mellan Arlanda och andra resmål i Sverige. 

32) Andersson, Å-E, Anderstig, C,   
 Hårsman, B (1990).

33) Regionplane- och trafikkontoret  
 (2007). Stockholmsregionen i   
 ett europeiskt perspektiv.
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Arlanda behöver också göras mer tillgängligt för resande inom 

regionen. I dag finns det brister i hur Arlanda är kopplat till det 

regionala transportnätet i Stockholms och Uppsala län. Förbätt-

rade kommunikationer till och från flygplatsen är därför väsent-

ligt.

Regionens övriga flygplatser också viktiga för tillgängligheten. 

Flygplatser som Bromma (persontrafik) samt Örebro (godstra-

fik) och Skavsta (person- och godstrafik) är viktiga komponenter 

i regionens flyginfrastruktur. Andra flygplatser i närregionen har 

en mer lokal roll, till exempel Västerås, Norrköping och Linkö-

ping. De mindre flygplatserna är dock viktiga för företag som har 

specifika logistiska behov som de större flygplatserna kan ha svå-

rare att tillgodose. 
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Policyslutsatser 

Transportinfrastrukturen är central för att länka samman verk-

samheter, individer och kunskap inom regionen. Externa länkar 

till omvärlden är av yttersta vikt för innovativa verksamheter – ny 

kunskap, ny kompetens och nya impulser är en förutsättning för 

innovation. Utvecklingsplaneringen i Stockholm-Uppsalaregionen 

kan bidra till förbättrade länkar till omvärlden på tre sätt.

• Vidareutveckla den internationella tillgängligheten. Det behöver finnas  
 fler direktflyglinjer till Stockholm-Uppsalaregionen.

• Knyt samman de regionala trafiknäten i Stockholm-Uppsala med   
 Arlanda för att förenkla för personer inom regionen att ta sig till och   
 från flygplatsen. 

• Analysera flygplatssystemet i ett regionalt perspektiv och hur 
 flygplatserna gemensamt kan förbättra regionens internationella 
 tillgänglighet.

!
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Kunskapsområden att utveckla

I projektet har flera olika kunskapsunderlag tagits fram på temat 

innovativa miljöer och regional innovationskraft. Många nya lär-

domar har gjorts, särskilt om viktiga förutsättningar för innova-

tiva miljöer. Det finns få andra rapporter som belyser utvecklingen 

av regionens innovativa miljöer. 

Det finns en brist i analysunderlag om hur man utifrån ett regi-

onalt och lokalt utvecklingsperspektiv kan mäta och följa miljö-

ernas attraktions- och innovationskraft. Utvecklade studier kring 

lokala innovativa miljöer och hur dessa kan understödjas, plane-

ras och stärkas är därför mycket intressanta kunskapsområden. 

Här ger vi förslag på undersökningar som kan ge oss mer kunskap 

om sambanden mellan innovation och infrastruktur i storstads-

regioner.

I den regionala utvecklingsdiskussionen lyfts ofta regionförsto-

ring, i form av en integrering av Stockholm-Mälarregionen, upp 

som en viktig utvecklingsfaktor. För Stockholm-Uppsalaregionen 

kan det vara viktigt att ytterligare bredda arbetsmarknaden genom 

regionförstoring. På många området saknas idag aktuella analyser 

av effekterna av en sådan regionförstoring. Analysunderlag som 

närmare studerar effekter av en funktionellt integrerad Stock-

holm-Mälarregion skulle vara ett viktigt inlägg i debatten om regi-

onförstoringens för- och nackdelar. 

Transportinfrastrukturen är en viktig komponent i den regio-

nala utvecklingen och kan påverka regionens tillväxtförmåga, 

även om de exakta nivåerna är okända. Transportinfrastrukturen 

underlättar arbetskraftens rörlighet och därmed kunskapssprid-

ningen. I Stockholmsregionen finns kapacitetsbrister över Saltsjö-

!



Mälarsnittet. Denna flaskhals anses hämma tillväxten i regionen. 

Utifrån ett innovationsperspektiv saknas dock analyser av regio-

nens övriga transportsystem, på vilka platser bör transportinfra-

strukturen utvecklas för att gynna tillväxt? 

Fastighetsägare har visat sig spela stor roll för utvecklingen av 

de lokala miljöerna. Fastighetsägarna påverkar miljöns utveckling 

genom sitt ägande, men kan också ses som en viktig partner i den 

strategiska planeringen av platsens utformning. Fastighetsägarnas 

roll är ett område som hittills har varit relativt outforskat och det 

finns få studier som behandlar fastighetsägarnas agerande och roll 

för miljöernas utformning och utveckling. I projektet har fastig-

hetsägare intervjuats och flera intressanta resultat har framkom-

mit. Det vore av värde att ytterligare fördjupa kunskapen kring 

fastighetsägarnas roll och agerande samt hur detta kan bli en del i 

den strategiska planeringen. 

�2   Ökad innovationskraft
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Innovativa miljöer har stor betydelse för regioners tillväxt och inno-
vationskraft. Men vad är det som gör att vissa platser utvecklas till 

konkurrenskraftiga och innovativa miljöer medan andra satsningar 
aldrig når marknadspotential? Och vilka krav ställer innovativa 

företag på sin närmiljö? 
I denna rapport presenteras resultat och slutsatser om 

fysiska förutsättningar för innovativa miljöer. Regionens 
innovativa miljöer behöver knytas till regionens transport-

nät och till Arlanda för ökad regional och internationell 
tillgänglighet. Fastighetsägarnas roll i innovativa miljöer 
är ett tidigare outrett område som visar sig spela stor 
roll för miljöernas utveckling.  I rapporten ges också 
exempel från de fem fallstudiemiljöerna Kista, Telefon-
plan, Värtahamnen-Frihamnen, Uppsala Science Park 
och Uppsala Business Park.

Rapporten är framtagen inom ramen för ”Innova-
tionsplats Stockholm-Uppsala” och sammanfattar slut-
satser och resultat från projektet. ”Innovationsplats 
Stockholm-Uppsala” har drivits av Regionplane- och trafik-
kontoret i Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Regionförbundet i Uppsala, Uppsala 
kommun, Stockholm Stad och Nutek.
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