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Förord

I denna rapport ges en översikt av transport- och kunskapsinfrastrukturens betydelse
för innovativa företag. Stockholm-Uppsalaregionen är i dag en region med stark
innovations- och förnyelsekraft. En kunskapsinfrastruktur med hög internationell
klass och en ändamålsenlig transportinfrastruktur är viktiga grundförutsättningar för
att regionen också i framtiden ska kunna bygga sitt välstånd på dessa kvaliteter. För
att regionens tillgängliga kunskap ska leda till innovativa processer krävs att ett antal
förutsättningar finns. Exempel är väl fungerande aktiva nätverk, en rörlig arbetsmarknad, kunskapsöverföring mellan små och stora företag och kunskapsinflöde från externa källor. Vidare är väl anpassade och tillväxtfrämjande institutioner, lagar och
regelverk, ett diversifierat regionalt näringsliv och konkurrenskraftiga utbildningar
med hög kvalitet förutsättningar för ett framtida innovativt klimat. Transportinfrastruktur kan stimulera innovativa verksamheter och främja regional utveckling men
inte utan att förutsättningarna i övrigt finns. Att offentliga aktörer visar lyhördhet för
marknadssignaler och planerade komplementära privata investeringar är en förutsättning för strategisk planering av transportinfrastruktur och kollektivtrafik.
Rapporten har utarbetats inom projektet ”Innovationsplats Stockholm–Uppsala”.
Detta är ett projekt som Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms läns landsting driver tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionförbundet i Uppsala, Uppsala kommun, Stockholm stad och Nutek. Innovationsplats Stockholm –
Uppsala startades under våren 2007 och pågår till och med sommaren 2008. Inom
projektet ställs frågor om vad det är som karaktäriserar FoU-täta miljöer. Vad betyder
regionens universitet? Vilken roll spelar infrastrukturen? Hur kan offentliga aktörer
bidra till att utveckla regionens platser för innovation? Projektet är även ett led i arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län. Resultaten är också viktiga
för det framtida planeringsarbetet i Uppsala kommun och län. Projektledare har varit
Charlotte Hansson.
Stockholm i februari 2008
Elisabeth Krausz
Ordförande i styrgruppen Innovationsplats Stockholm–Uppsala.
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Sammanfattning
Den här rapporten ger en översikt av transport- och kunskapsinfrastrukturens betydelse för innovativa företag. Analysen har ett storstadsperspektiv och utgår från de
förutsättningar som finns i stora och täta regioner. Nationalekonomisk teori bildar
grunden för analysen.
Storstadsregioner kännetecknas av ett diversifierat näringsliv med en marknad som är
tillräckligt stor för att företag ska kunna erbjuda högt kvalificerade och specialiserade
tjänster och kompetent arbetskraft. Storstadsregioner är också täta och präglas av
geografisk närhet. Diversifieringen och tätheten ger förutsättningar för kunskapsöverspill och korsbefruktning mellan olika kompetenser vilket gynnar de innovativa
processerna. Man kan skilja mellan okodifierad (tyst) och kodifierad kunskap. Okodifierad kunskap kräver personlig kontakt och är den som är mest betydelsefull som
konkurrensfördel för en region, eftersom den kräver närhet och därmed tenderar att
bli geografiskt trögrörlig. Den okodifierade kunskapen är särskilt viktig i innovationsprocessens första skeden.
Geografisk närhet är viktigt för att kunskap ska kunna spridas mellan olika källor. Det
finns dock även andra former av närhet som är av betydelse, exempelvis organisatorisk, kognitiv, institutionell och social närhet. Dessa olika former av närhet kan både
komplettera, förstärka och försvaga varandra.
Kunskapsöverspill går genom olika kanaler exempelvis nätverk, forskare som är konsulter, forskare som byter jobb till företag, företag som köper kunskap, avknoppningar,
inkubatorer, konferenser, seminarier och nyutbildade studenter. Kunskapsflödet
kommer alltså inte enbart från universitet och högskolor. Flera studier visar tvärtom
att tillgänglighet till lärosäten inte räcker som attraktionsfaktor för innovativt företagande. Andra faktorer som entreprenöranda, nätverk, attityder till kommersialisering
av forskning med mera spelar också roll. Tillgängligheten till en kompetent arbetsmarknad är enligt vissa studier viktigare än kunskapsinfrastrukturen och närheten till
andra företag kan vara lika viktigt som närheten till lärosäten. Samtidigt som kunskapsöverspill i den lokala miljön och regionen är viktigt, har de mest innovativa företagen också externa länkar. Regionen måste därför ge goda möjligheter till internationellt utbyte.
Tillväxt inom innovativa företag, och hur väl företagen kan utnyttja de förutsättningar
som täthet och diversifiering ger, beror på såväl interna som externa faktorer. Till de
interna faktorerna hör mottagningsförmåga och intern forskning och utveckling
(FoU), kompetens (teknologisk, organisatorisk och marknadsmässig) samt storlek. Till
externa faktorer hör förekomsten av extern FoU, branschkoncentration och konkurrens- och samverkansförmåga. Det är också viktigt för de innovativa företagen att
delta i nätverk. Nätverken kan vara sociala, teknologiska, syfta till att ge gott anseende
eller bestå av konkurrenter. Olika nätverk fyller olika funktioner i olika livscykler och
olika branscher. I startfasen är de sociala nätverken vanliga, men i senare faser krävs
mer affärsmässiga nätverk, särskilt för high-tech-företag.
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Företagen i Stockholmsregionen är mer FoU-intensiva och har högre avkastning på
sina FoU-investeringar än i övriga regioner i Sverige. Detta beror till stor del på dessa
företags struktur snarare än lokalisering. Storföretagen har stora FoU-resurser och
genom dotterbolag och filialer får de del av internationella nätverk.
Transportinfrastrukturen ger lägre transport och logistikkostnader, minskade restider
och ökat arbetskraftsutbud, större marknad, skalfördelar och sist men inte minst ökade förutsättningar för kunskapsöverspill. Historiskt har transportinfrastrukturen samvarierat positivt med tillväxten men kausalsambandet är i litteraturen omdiskuterat.
I Stockholmsregionen investeras relativt sett mindre i transportinfrastruktur än i övriga landet. Den bristfälliga infrastrukturen är en konkurrensnackdel i en internationell
jämförelse och den hämmar regionens tillväxtförutsättningar. Transportinfrastruktur
kan stimulera innovativa verksamheter och främja regional utveckling men inte utan
att förutsättningarna i övrigt finns. Att offentliga aktörer visar lyhördhet för marknadssignaler och planerade komplementära privata investeringar är en förutsättning
för strategisk planering av transportinfrastruktur och kollektivtrafik.
Sammantaget har Stockholm-Uppsalaregionen idag starka innovativa miljöer. Enligt
forskningen gynnas kunskapsöverspillet från regionens kunskapsinfrastruktur till
dessa miljöer av en mängd faktorer såsom:
välfungerande aktiva nätverk
en rörlig arbetsmarknad
intermediära aktörer
kunskapsinflöde från externa källor
lokal spridning av externa kunskapsflöden
entreprenörsanda och intraprenörsanda
väl anpassade och tillväxtfrämjande institutioner, lagar och regelverk
bra villkor för stora forskningsintensiva företag
ett diversifierat regionalt näringsliv
konkurrenskraftiga utbildningar med hög kvalitet och rätt inriktning
en attraktiv arbets- och livsmiljö
transportinfrastruktur som
- knyter samman viktiga noder
- bidrar till korta restider
- möjliggör regionförstoring
Samtliga ovanstående faktorer är förutsättningar för att man på bästa sätt ska kunna
tillvarata Stockholm-Uppsalaregionens infrastruktur för innovativa miljöer. Att skapa
gynnsamma förutsättningar för regionens innovativa näringar och för att de innovativa processerna i Stockholm-Uppsala ska kunna utvecklas väl är en uppgift som bör
utföras i samspel mellan näringsliv, offentliga aktörer och institutioner för utbildning
och forskning.

Innovativa verksamheter i storstäder 7

Inledning
Den här rapporten är en del i projektet ”Innovationsplats Stockholm–Uppsala” som
drivs av Regionplane- och trafikkontoret, Länsstyrelsen i Stockholms län, Uppsala
kommun, Regionförbundet i Uppsala, Stockholms stad och Nutek. Projektet startades
under våren 2007 och pågår till och med sommaren 2008.
Innovationsplats Stockholm–Uppsala tar avstamp i det stora antal FoU-täta miljöer
som kännetecknar regionens näringsliv. Inom projektet ställs frågor om vad det är
som karaktäriserar FoU-täta miljöer. Vad avgör var och hur miljöerna utvecklas? Vad
betyder regionens universitet? Vilken roll spelar kommunikation och infrastruktur?
Och hur kan offentliga aktörer bidra till att utveckla regionens kunskapsintensiva
miljöer? Projektet är ett led i arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län. Resultaten är också viktiga för det framtida planeringsarbetet i Uppsala
kommun och län.
I rapporten ges en forskningsöversikt av infrastrukturens betydelse för kunskapsintensiva och intensiva företag. Rapporten fokuserar på kunskaps- och transportinfrastruktur. Analysen utgår från ett storstadsperspektiv och de förutsättningar som finns i
stora och täta regioner.
Rapporten inleds med en identifiering av förutsättningar för tillväxt på makronivå.
Här behandlas tillväxtens drivkrafter, såsom betydelsen av investeringar i kapital,
kunskap och ny teknologi, liksom handel, institutioner och olika typer av kunskap.
Den endogena tillväxtteorin och tillväxt driven av kunskapsackumulation fyller en
viktig roll för förståelsen för tillväxt i städer och innovativa miljöer. I nästa avsnitt
behandlas de specifika förutsättningar som finns i storstadsmiljön. Betydelsen av
storstädernas ekonomier för tillväxten och de förutsättningar som driver tillväxt analyseras. Därefter ligger fokus på tillväxt på företagsnivå. Här studeras interna och
externa faktorer som påverkar tillväxtförutsättningar för företagen samt betydelsen av
nätverk och entreprenörskap. Efter dessa tre kapitel där tillväxtens drivkrafter för
innovativa företag i storstäder beskrivits på makronivå, regional nivå och företagsnivå
fördjupas analysen till att inrikta sig på kunskaps- och transportinfrastrukturens betydelse för tillväxten. Tillgänglighet till kunskapsinfrastruktur för innovativa företag och
betydelsen av kunskapsöverspill, avknoppning och lokaliseringsfördelar analyseras
utifrån forskning på dessa områden. Slutligen analyseras policyimplikationer för
Stockholm-Uppsalaregionen och hur kunskaps- och transportinfrastrukturen i regionen kan stärka förutsättningarna för dess innovativa miljöer.
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Grundläggande resonemang om
ekonomisk tillväxt
Ekonomisk tillväxt definieras vanligen som förändringen av bruttonationalprodukten
(BNP). På regional nivå definieras ekonomisk tillväxt som förändringen av bruttoregionalprodukten (BRP). BNP och BRP är summan av alla förädlingsvärden som genereras vid produktion i Sverige respektive i en region. Förädlingsvärdena består av löner
plus vinster i företag och löner i offentlig verksamhet. Ekonomisk tillväxt är således
förändringar i den totala lönesumman och den totala vinstsumman, deflaterat med
inflationen under en viss period. Det innebär att omfördelningar mellan löner och
vinster under en viss period inte definieras som tillväxt. Inte heller leder prisförändringar orsakade av inflationens utveckling till förändringar i den ekonomiska tillväxten.
Drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt kan teoretiskt sett sammanfattas i en kärna av
faktorer såsom kapital, arbetskraft och innovationer. Dessa kärnfaktorer påverkas i sin
tur av ett antal omgivande faktorer, såsom institutioner (lagar, regler och social tillit)
och handel. Långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt drivs av innovationer och teknologisk utveckling i vid bemärkelse, det vill säga även organisatoriska och institutionella
innovationer.

Demografiska effekter på tillväxten
Ett lands BNP påverkas av befolkningens sammanlagda antal arbetstimmar. Det i sin
tur beror på hur stor andel av arbetskraften som har jobb och hur stor andelen av
befolkningen som är i arbetsför ålder.
Forskningen om åldersstrukturens tillväxteffekt handlar bland annat om effekter via
sparande och investeringar samt via humankapitalet. Malmberg och Lindh har funnit
att det främst är gruppen mellan 50 och 64 år som medför positiva tillväxteffekter. 1
Flera möjliga förklaringar till den positiva effekten för gruppen 50-64-åringar har
föreslagits. En är denna grupp är erfaren och yrkesskicklig med hög produktivitet. En
annan förklaring bygger på iakttagelsen att runt 50 skiftar de flesta sin förmögenhetsportfölj från reala tillgångar (egna hem) till finansiella tillgångar (aktier och obligationer), vilket underlättar företagens kapitalförsörjning.

Kapitalackumulation och tillväxt
I neoklassisk tillväxtteori har kapital avtagande avkastning, det vill säga produktivitetsökningen vid investeringar stiger upp till en viss nivå på kapitalet, för att sedan
minska. Det innebär bland annat att länder med högre kapitalintensitet enligt denna
teori förväntas uppvisa en lägre tillväxttakt. På lång sikt kommer tillväxttakten att
motsvara takten i den tekniska utvecklingen.

1

För en översikt av forskningen om demografiska effekter på makroekonomi och tillväxt, se Malmberg och Lindh

(2000).
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Enligt det negativa sambandet mellan tillväxttakt per capita och ursprunglig kapitalintensitet borde man finna att per capita-inkomsten konvergerar vid en jämförelse mellan länder eller regioner med varierande ursprunglig kapitalintensitet. Inom ”konvergensskolan” visar man på konvergens inom OECD-länderna. Det finns inte något empiriskt stöd för konvergens mellan I- och U-länder. Det tolkas som att länder behöver
ha en viss mottagningsförmåga för att kunna omvandla investeringarna till innovationer. De länder som inte har kapacitet att ta till sig kunskapen halkar efter.
I det långa historiska perspektivet har tillväxttakten ökat i världsekonomin, med periodvisa upp- och nedgångar. Denna långsiktiga trend kan inte förklaras av kapitalackumulationen, eftersom modellen förutsäger avtagande tillväxttakter, utan den förklaras av att den teknologiska utvecklingen ökat över tiden, och att den ökat tillräckligt
snabbt för att kompensera för kapitalackumulationens dämpande effekt.

Tillväxt driven av humankapitalackumulation
Fram till 1980-talet hade tillväxtteorin kommit att bli ett relativt undanskymt forskningsområde som fortfarande dominerades av teorin om teknisk utveckling. I båda
dessa avseenden innebar 1980-talet en brytning, där forskarna Romer och Lucas kom
att spela nyckelroller. De utvecklade den endogena tillväxtteorin för att kunna förklara
vad som driver tillväxt och hur länder med hög kapitalackumulation kan fortsätta växa
relativt snabbt.2
Romer menar att ackumulation av kunskap är nyckeln bakom tillväxt i utvecklade
länder. Orsaken är att kunskap har en speciell egenskap som gör att tillväxten i kunskapsstocken har tilltagande avkastning. Det betyder att tillväxten av kunskap är högre
i en region med stort kunskapskapital än i en region som har en litet kunskapskapital.

Varför avtar inte avkastningen?
Kunskap förbrukas inte när den används och en persons användning av viss kunskap
hindrar inte en annan person från att använda samma kunskap. Andra insatsvaror i
produktionen går oftast inte att använda i mer än en produktionsprocess i taget.
Att kunskap inte förbrukas när den används är en viktig del i tillväxtforskningen och
lägger grunden till förståelse för de mekanismer som gör att kunskapsackumulation
leder till ökande avkastning. Kunskap kan spridas bland individer och kombineras på
nya sätt så att varor och tjänster kan framställas mer produktivt.

Skillnaden mellan information och kunskap
För att kunna klargöra forskningsläget måste en distinktion göras mellan begreppen
information och kunskap.
Information är envägskommunikation som lätt kan överföras via tal och skrift (till
exempel i tryckta handböcker och via telefon, fax, e-post med mera). Att söka efter
information om avstånd mellan två städer är exempel på att samla information.

2

Romer (1986) och Lucas (1988)
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Kunskap är förmågan att behärska olika verktyg för att utföra en uppgift. Kunskap
byggs upp genom ett stort antal repetitioner i en process och överförs mellan personer
som har nära kontakt med varandra.

Kodifierad och okodifierad,”tyst” kunskap
Viss kunskap kan, liksom information, tryckas och spridas i kodifierad form, i till exempel läroböcker och instruktioner. Denna typ av kunskap kallas kodifierad kunskap
och är lätt att sprida och använda vilket gör att den inte skapar några konkurrensfördelar för dem som använder kodifierad kunskap. Det måste därför vara någon annan
slags kunskap som skapar skillnader i tillväxt mellan länder och regioner och därmed
blir en viktig drivkraft för långsiktig ekonomisk tillväxt.
Det finns en typ av kunskap som inte lätt kan spridas på kodifierat sätt utan som är
beroende av nära kontakter mellan individer. Detta kallas okodifierad eller tyst kunskap. Okodifierad kunskap sprids genom att individer med kompletterande kunskaper
möts. Den kunskap som bildas växer fram i interaktiva lärprocesser där individerna
gör ett stort antal repetitiva anpassningar.
Eftersom det är kostsamt för individerna att resa till mötesplatserna blir kunskapen
trögrörlig geografiskt. För att minimera persontransportkostnaderna lokaliseras de
individer (och dess organisationer, till exempel företag och forskningsinstitut) geografiskt nära varandra. Därmed uppstår externa effekter i form av lokalt kunskapsöverspill. De individer och företag som vill ta del av detta kunskapsöverspill är tvungna att
lokalisera sig i närheten av andra individer och företag som är involverade i de processer som genererar okodifierad kunskap.

Handel, kunskapsackumulation och tillväxt
Det har länge varit känt att handel mellan regioner och länder främjar ekonomisk
tillväxt. Handel skapar större marknader som gör att skalfördelar i produktionen och
specialiseringen kan öka. Det finns även ett par mekanismer i handeln som påverkar
innovationstakten positivt och därmed bidrar till långsiktig ekonomisk tillväxt.
Den första mekanismen är kunskapsöverföring. Förutom flöden av varor och tjänster
innebär flöden av kunskap mellan länder ytterligare en dimension av ömsesidigt beroende. För ett land som är slutet och inte kan ta till sig externa kunskapsflöden är denna typ av fördelar begränsade till det egna landets verksamheter. Med öppna ekonomier öppnar sig andra möjligheter. Då behöver en verksamhet i ett land inte vara begränsad till den samlade kunskapen inom det landet, utan kan utnyttja den samlade
kunskapen i andra länder, eller mer generellt, den samlade kunskapen i denna industri
i hela världen. Omfattningen av internationell överföring påverkar både utrikeshandelns struktur och ländernas tillväxttakter.
Den andra mekanismen är den kunskapsöverföring som sker via investeringar i FoU.
Den moderna litteraturen om handel och tillväxt har identifierat flera kanaler genom
vilka FoU förbinder produktivitetsnivåerna i olika länder. Här nämner vi tre av dem.
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För det första finns effekten av marknadsstorleken. Eftersom vinsterna ökar med storleken på den marknad där de nya produkterna ska säljas, blir följden att stora marknader stimulerar mer FoU. I en värld med begränsad handel kommer denna effekt att
gynna FoU-investeringar i stora länder. I en värld med omfattande handel, får såväl
små som stora länder tillgång till världsmarknaderna. Resultatet blir att utrikeshandel
generellt medför ökade FoU-investeringar och högre produktivitetstillväxt, i synnerhet
i mindre länder.
För det andra finns det en konkurrenseffekt. Utrikeshandel innebär att inhemska
företag utsätts för internationell konkurrens. Om denna konkurrens innebär att företagens vinster drabbas kommer investeringarna i innovativa verksamheter att minska,
eftersom lägre vinster minskar incitamenten att investera i FoU. Denna negativa konkurrenseffekt på FoU betonas i de flesta studier, och har diskuterats alltsedan Schumpeter hävdade att fri konkurrens tenderar att leda till mindre FoU i företagen. 3 I den
teoretiska litteraturen har dock också det omvända argumentet framförts, det vill säga
att konkurrensen kan vara en drivkraft för innovativ verksamhet. Skälet skulle vara att
de teknologiskt ledande företagen snabbt vill skaffa sig ett försprång för att därigenom
undvika konkurrens från sina efterföljare. I detta fall kommer utrikeshandeln att höja
nivån på FoU-investeringarna.4
För det tredje kan FoU-investeringarna öka kunskapsstocken och spridas till andra
länder. Teknologiöverföring mellan länder gör att deras produktivitetstillväxt konvergerar. Om FoU-investeringen däremot är specifik för varje land kommer effekten att
bli divergerande i stället.

Institutioner och socialt kapital
Som nämndes ovan utmärktes de klassiska ekonomernas analys av ekonomin av att de
tog hänsyn till rådande institutioner och deras betydelse. Därefter har detta varit frågor som under lång tid legat i träda. Under de senaste decennierna har dock intresset
för institutionernas roll för den ekonomiska tillväxten ökat, bland annat till följd av de
bidrag som lämnats av ekonomihistorikern North.5

Institutioner och socialt kapital påverkar tillväxten
Institutioner kan förenklat översättas med samhällets formella och informella regelverk. Äganderätten till egendom i alla dess former, inklusive den intellektuella (patentlagar med mera), framhålls som grundläggande för ekonomisk utveckling. Med anknytning till de informella regelverkens betydelse (till exempel sedvänjor eller oskrivna regler som hederlighet) har också de sociala arrangemangen lyfts fram i diskussionen, under samlingsrubriken socialt kapital. Den numera omfattande litteraturen om
socialt kapital har till stor del sitt upphov i den amerikanske statsvetaren Putnams
jämförelser mellan fattiga delar i södra Italien och välbärgade delar i norra Italien.6

3

Schumpeter (1934) ”The Theory of Economic Development”.

4

I en studie på svenska data, med alla företag i tillverkningsindustrin med 50 eller fler anställda 1990–1999, är

slutsatsen att mer konkurrens snarare tenderar att minska än öka företagens FoU-investeringar, se Gustavsson
och Poldahl (2003).
5

North (1993)

6

Se till exempel Putnam (1996).
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Orsakssamband och effekter är svåra att mäta
Det finns ett etablerat samband mellan väl fungerande institutioner och ekonomisk
tillväxt. Men det är komplicerat att empiriskt klarlägga om institutionerna är orsak till
tillväxt eller om tillväxt och växande humankapital driver fram institutionella förändringar.
Ifråga om socialt kapital är det ännu svårare att få grepp om dess betydelse, framförallt
på grund av problemet att definiera socialt kapital. I litteraturen framhålls tillit
(”trust”) som en central komponent. Tvärsnittsstudier på länderdata av sambandet
mellan tillväxt och socialt kapital har ifrågasatts på ekonometriska grunder. Till exempel är det svårt att särskilja effekter av socialt kapital från andra typer av gruppåverkan.7

7

Se http://www.socialcapitalgateway.org/NV-eng-growthgrowth.htm och till exempel Durlauf (2002), ”On the

Empirics of Social Capital”.
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Kunskapsackumulation och
tillväxt i storstäder
Sambanden mellan städers storlek, diversifiering
och tillväxt
Kunskapsackumulation och kunskapsöverspill anses vara drivkrafter bakom den
snabba tillväxten av städers storlek och antalet städer i utvecklade länder.

Specialisering eller diversifiering?
Specialisering (på företags- och branschnivå) anses enligt vissa teorier ha positiva
effekter på kunskapsöverspill. Ett argument är att stora företag har lättare att internalisera kunskapsöverspill. Därmed hamnar en större del av både kostnader och intäkter
av investeringar i kunskapsuppbyggnad i samma företag, vilket ger stora företag incitament att investera i kunskapsuppbyggnad. Ett annat argument är att rörligheten på
arbetsmarknaden är större inom en bransch än mellan branscher.
Jacobs har blivit känd som den forskare som tidigt invände mot specialiseringshypotesen. Hon menar att det i stället är graden av diversifiering som påverkar överspillmekanismerna positivt. Ett diversifierat näringsliv med många företag i många branscher
ökar potentialen för korsbefruktning av kunskaper och leder snabbare fram till innovationer, än ett näringsliv med få stora företag och en ensidig branschstruktur.
Jacobs teser har skapat en forskningsgren som ägnar sig åt sambandet mellan olika
regioners funktion och samspel. Forskningen om samspelet mellan diversifierade
storstäder och råvarubaserade små regioner kan sammanfattas med att storstäder har
en diversifierad branschstruktur medan små råvarubaserade regioner har en specialiserad branschstruktur med några få stora branscher och företag.8

Orsaker till och effekter av diversifiering
Orsaken till att storstäders diversifiering är dels att det finns utrymme för mer nischade företag, dels att ju större en region blir desto lättare blir det för företagen att köpa
tjänster från externa leverantörer (till exempel kvalificerade konsulttjänster och FoUtjänster) i stället för att ha dessa funktioner inom företagen. Denna företeelse kallas
för outsourcing. När den lokala marknaden växer ökar vinsterna av outsourcing och
fler företag lägger ut kunskaps- och servicefunktioner. Detta driver på konkurrensen
och diversifieringen i storstäderna, vilket ytterligare ökar deras attraktivitet för huvudkontor, FoU-avdelningar och kvalificerade serviceföretag.
Därför tenderar storstäder att över tid bli ännu mera diversifierade och innovationsoch tillväxtkraften verkar självförstärkande. Ju mer okodifierad kunskap som utväxlas
mellan huvudkontoren, FoU-avdelningarna och serviceproducenterna desto fler spontana nära kontakter äger rum. Eftersom persontransportkostnader kan förväntas vara
8

Henderson (2004).
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höga lokaliseras de enheter som utbyter okodifierad kunskap nära varandra. Verksamheter som utbyter kodifierad information och tillverkar standardiserade insatsvaror och slutprodukter lokaliseras till städer i mera perifera lägen.
Henderson refererar även forskning som visar att de diversifierade storstäderna utgör
en kreativ miljö för innovativa företag. I diversifierade storstäder finns det personer
som täcker hela eller stora delar av den kompetensbredd som finns i ett lands ekonomi. I specialiserade städer finns endast en eller ett fåtal kompetensområden representerade.

Diversifiering som attraktionsfaktor vid lokalisering
I både diversifierade och specialiserade städer avvecklas existerande företag medan
nya tillkommer. De nya företagen, särskilt de innovativa, vet inte på förhand vilka
olika kompetenser som är den bästa mixen i produktionen. De måste därför experimentera med olika teknologi, organisation och olika kombinationer av kompetens hos
arbetskraften. Nya innovativa företag kan välja att lokalisera sig i en diversifierad
region men med färre företag i samma bransch. De branschspecifika effekterna av
överspilld kunskap blir då färre men företaget har större möjligheter att få kunskap
om olika ämnesområden, organisationsformer och tillgång till olika typer av kompetens.
I nästa fas kan företaget flytta till en mindre och mera specialiserad stad där de
branschspecifika överspillseffekterna är stora. Därmed kan företag dra nytta av den
stora och diversifierade stadens fördelar i startfasen och dra nytta av den mindre specialiserade staden i mognadsfasen. Detta är en teoretisk idealsituation där företagets
flyttkostnader är små. Är flyttkostnaderna höga, vilket vanligen är fallet i verkligheten,
kan företaget bara välja en stad. Då överväger fördelarna av en lokalisering till den
stora och diversifierade staden. Detta förklarar varför stora och diversifierade städer är
attraktivare lokaliseringsalternativ för nya innovativa företag och varför dessa är mera
frekventa i stora och diversifierade städer än i små specialiserade.

Storstäder, innovationer, export och tillväxt
En effekt av den ökade globaliseringen är att länder med stora oexploaterade reserver
av billig arbetskraft och mark får komparativa fördelar i massproduktionen av standardiserade varor och tjänster som inte kräver nära kontakter i produktionsprocessen.
Låga priser via låga löner och markkostnader är konkurrensfördelen för dessa länder.
I utvecklade i-länder bygger de komparativa fördelarna på en snabbt växande kunskapsstock och utvecklingen av teknologier och organisationsformer för att producera
varor och tjänster på den växande globala marknaden. De mest innovativa företagen
tar marknadsandelar på nya växande marknader där naturliga kunskapsförsprång
eller patent ger företagen möjlighet att kortsiktigt skydda sig från priskonkurrens. Den
större produktionsvolymen som blir följden av exporten ökar avkastningen på FoUinvesteringarna. Framgångsrika handelsrelationer skapar nya idéer från krävande
nationella och internationella kunder. Dessa relationer stimulerar utvecklingen av nya
varor och tjänster ytterligare.
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Urbaniseringens omfattning och drivkrafter
Storstäderna växer
Från och med år 2006 bor fler människor i städer än på landsbygd. År 1950 fanns det
bara två städer, New York och London, som hade mer än 10 miljoner invånare. År
1995 fanns det 15 sådana städer och en av dessa, Tokyoregionen hade cirka 26 miljoner invånare, det vill säga något mer än summan av befolkningen i alla nordiska länder. Enligt FN:s bedömningar kommer det att finnas hela 26 megastäder år 2025.9 En
viktig förklaring till storstädernas tillväxt är den globala befolkningstillväxten. Perioden 1950–2005 ökade jordens folkmängd från cirka 2,5 miljarder till 6,5 miljarder.
Fram till 2025 räknar FN med att jordens befolkning kommer att öka till 7,9 miljarder.
För Sveriges del har storstadsexpansionen under de senaste decennierna lett till att
nästan halva befolkningen numera bor i någon av våra tre storstadsregioner.

Regioner förstoras
Till detta kommer att handel, kapitalrörelser och omflyttningar har vuxit som en följd
av snabbt sjunkande kostnader för transporter och informationsöverföring. Den globala ekonomiska utvecklingen har i växande grad blivit beroende av utvecklingen i de
nya handelsnätverkens tunga noder, det vill säga av vad som händer i storstäderna.
Senare decenniers svenska stads- och regionutveckling karaktäriseras av två tendenser: storstadstillväxt och regionförstoring. Mellan år 1970 och år 2003 ökade de tre
storstadsregionernas andel av landets folkmängd således från 42 till 47 procent.

Varför växer städerna?
Det är lätt att förstå kopplingarna mellan å ena sidan jordbrukets nedgång och industrins tillväxt och å andra sidan den omflyttning från landsbygden till tätorter och
städer som fortfarande pågår i många utvecklingsländer.
Tillväxten i dagens näringsliv är till stor del är relaterad till utvecklingen inom tjänsteoch servicenäringarna, och såväl nyföretagande som tillväxt inom dessa näringar tycks
vara koncentrerad till storstäder och större universitetsstäder. Det är talande att fastighets- och uthyrningsverksamhet tillsammans med företagstjänster nu svarar för en
större del av det svenska näringslivets förädlingsvärde än hela tillverkningsindustrin
(350 miljarder jämfört med 310 miljarder år 2003).10

Fördelningen på storleksklasser är stabil
Trots denna dynamik bodde drygt en tredjedel av världens stadsbefolkning år 2000 i
städer med färre än 100 000 invånare. En jämförelse mellan världens städer 1960 och
2000 visar att fördelningen på olika storleksklasser är förvånansvärt stabil över tiden.
I många länder har i själva verket små och stora städer samexisterat i fasta storleksproportioner under de senaste 100 åren.11

9

United Nations Human Development Report, United Nations Development Programme 1996.
Nutek, Årsbok 2005.
Se Henderson (2004), Eaton och Eckstein (1997) samt Dobkins och Ionannidis (2001).

10
11
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Små städer kommer och går, storstäder består
Den globala stadshierarkins stabilitet till trots sker givetvis förändringar inom flera av
dess storleksklasser. Rörligheten är naturligt nog störst i undre delen av hierarkin; det
är där nya städer kommer till och tillbakagående fasas ut. I toppen av hierarkin är
tvärtom stabiliteten i rangordning mellan städerna anmärkningsvärt hög. För många
länder är stabiliteten så hög att den största stadsregionen med stor säkerhet kan uppskattas vara dubbelt så stor som den näst största och tre gånger så stor som den eller
de därpå följande. Denna lagbundenhet, som brukar kallas Zipfs lag, innebär att folkmängden multiplicerat med rangen är konstant.

Storstäders betydelse för nationell tillväxt
Den bild som framträder visar att urbanisering, storstadstillväxt och ekonomisk tillväxt går hand i hand, ur såväl teoretiskt som empiriskt perspektiv. I en studie på data
för delstater i USA visas att en fördubblad befolkningstäthet i genomsnitt leder till att
produktiviteten ökar med 6 procent.12 I en studie på stadsregioner i USA replikeras
exakt samma resultat.13

En kritisk analys av sambandet storstad–tillväxt
Denna entydiga bild kan problematiseras, visar forskaren Polèse i en kritisk granskning av argumenten för storstadens roll som nationell ekonomisk motor.14 Utgångspunkter för hans resonemang är dels de indikationer som finns på positiva samband
mellan urbanisering, storstadstillväxt och ekonomisk tillväxt, dels att detta inte nödvändigtvis kan tolkas som ett kausalt samband. Han ifrågasätter alltså sambandet som
visar att städerna och stadstillväxten i ett land orsakar dess ekonomiska tillväxt. Ett
positivt statistiskt samband mellan storstadstillväxt och nationell ekonomisk tillväxt
kan också tolkas som att den nationella ekonomiska utvecklingen möjliggjort eller
drivit fram den observerade stadstillväxten.
Som stöd för sitt resonemang hänvisar Polèse till data över BNP-tillväxt och urbaniseringsgrad i 95 länder. De visar att den ekonomiska tillväxten under perioden 1960–
2002 verkar vara helt oberoende av rådande urbaniseringsgrad i början av samma
period. Skillnaderna i tillväxt skulle i stället kunna bero på kulturella och institutionella skillnader länderna emellan och på skillnader i deras makroekonomiska politik.
Polèse jämför också urbaniseringstrender och ekonomisk tillväxt i Kanada och Argentina under de senaste 100 åren. Urbaniseringsnivån var något lägre i Argentina i slutet
av 1800-talet men å andra sidan var Buenos Aires större än Kanadas största stad,
Montreal. Inkomstnivån, mätt i termer av BNP per capita, i de två länderna var ungefär densamma i slutet av 1800-talet. Den ekonomiska tillväxten har, dessa likheter till
trots, varit långt högre i Kanada än i Argentina. Argentinas urbaniseringsgrad och
kosmopolitiska storstad räckte uppenbarligen inte till för att ge en hög och uthållig
ekonomisk tillväxt. Den slutsats Polèse drar av detta och andra historiska exempel är
att urbanisering och storstadstillväxt följer den nationella ekonomiska utvecklingen
och inte tvärtom.

12

Ciccone och Hall (1996).

13

Harris och Ioannides (2000).

14

Polése (2005).
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Vad är en lämplig storstadskoncentration?
Henderson ger en systematisk, empirisk analys av de idéer och resonemang som Polése tar upp. 15 Med data från runt 90 länder för perioden 1960–1995 undersöker Henderson sambandet mellan storstadskoncentration och ekonomisk tillväxt för länder i
olika stadier av ekonomisk utveckling och av olika storlek. I korthet handlar analysen
om kostnaden för en alltför låg respektive alltför hög storstadskoncentration. I det
förra fallet är resurserna i ekonomin alltför utspridda i landet för att de skalfördelar
som storstäderna erbjuder ska kunna utnyttjas. I det senare fallet överutnyttjas dessa
fördelar, till priset av alltför stor pendling, trängsel och ökade levnadskostnader, med
högre produktionskostnader och sjunkande tjänstekvalitet som följd.
Resultatet av Hendersons ekonometriska studie talar för att det finns en optimal,
storstadskoncentration för länder på olika nivåer av ekonomisk utveckling. Den optimala storstadskoncentrationen ökar snabbt upp till en viss inkomstnivå per capita, för
att därefter sjunka något. Optimum sjunker också med landets storlek. Studien ger
mycket robusta resultat som visar på höga kostnader, i termer av utebliven tillväxt, av
att storstadskoncentrationen signifikant avviker från den optimala. Bland länder med
alltför hög storstadskoncentration återfinns bland annat Argentina och andra latinamerikanska länder, det vill säga länder som också Polèse refererar till.
Henderson menar att investeringar i den nationella transportinfrastrukturen är det
viktigaste politiska instrumentet för att påverka storstadskoncentrationen. I synnerhet
utpekas vägnätets betydelse för att minska koncentrationen. Denna observation pekar
mer generellt på infrastrukturens betydelse (i vid bemärkelse, inklusive rättssystem
med mera) för storstädernas förmåga att fullt ut utnyttja sina agglomerativa fördelar
för att generera hög produktivitet och tillväxt. 16

15

Henderson (2000).

16

Se bland andra Polèse (2002).
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Tillväxtens mikrofundament
Den mikroekonomiska ansatsen flyttar perspektivet från en hög systemnivå (hela
nationer) till det stora antalet mindre system vars samspel bygger upp de makroekonomiska effekterna, nämligen företag och individer. Beslut hos ett stort antal individer
och företag leder till den tillväxt som kan avläsas på makronivå.

Tillväxt i företag
Företag som vill växa behöver generera en vinst som delvis kan återinvesteras i till
exempel FoU, den interna organisationen, samverkan med externa partner och internutbildning. I figur 1 redovisas ett antal faktorer som påverkar företagens innovationsförmåga och vinst.17

Figur 1: Drivkrafter för tillväxt i företag.

Externa faktorer
Tillgång till produktionsfaktorer och
insatsvaror
Branschkoncentration
FoU utförd av externa aktörer
Konkurrens och samverkan

Interna faktorer
Mottagningsförmåga
Företagsstorlek
Företagets kompetens
Entreprenöriell orientering

Innovationsförmåga

Vinst

Interna faktorer
En stor del av tillväxten i produktivitet och vinst i företag beror på den interna viljan
och förmågan att växa, och på tidigare skapade vinster. Höga vinster ger ett eget kapital som kan återinvesteras och företaget blir inte lika beroende av externt kapital. Det
påverkar tillväxten positivt. Detta förhållande gör att tillväxten tenderar att bli polariserad. Växande företag skaffar sig resurser att växa ännu mer, samtidigt som stagnerande företag har svårt att generera det egna kapital som behövs för att få med sig
externa finansiärer.

17

Arvanitis och Hollenstein, Diederen m.fl.
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Mottagningsförmåga och intern FoU
Förmågan att ta emot och förädla ny kunskap och ny teknik (så kallad absorbtive capacity) är betydelsefull för tillväxten. Hur den ser ut beror på företagens interna kompetens. Mottagningsförmågan påverkar såväl storleken på FoU-investeringarna som
produktiviteten.
Det samlade kunskapskapitalet (de anställdas formella utbildning och erfarenheter)
och om företaget har enheter eller avdelningar med FoU-personal, har en avgörande
betydelse för innovationsförmågan.18 En hög intern förmåga att ta in externt producerad teknologi och kunskap, tillsammans med en intern förmåga att organisera innovationsarbetet effektivt, innebär i förlängningen höjd produktivitet.19

Företagsstorlek och marknadsandel
Andra interna faktorer som har betydelse för företagens innovationsförmåga är företagets storlek och marknadsandel. Stora företag med stora marknadsandelar har oftare
hög innovationsförmåga och höga vinstnivåer. En förklaring är att investeringar i
bland annat FoU och intern kompetensutveckling är förenat med höga fasta kostnader. Stora företag kan lättare sprida ut dessa kostnader på en större produktionsvolym.

Företagets kompetens
En empirisk undersökning av holländska företag visar på detaljerad nivå vilka faktorer
som påverkar företagens interna innovationsförmåga.20 Den interna kompetensen
utgörs av tre olika kompetenser: teknologisk kompetens, organisatorisk kompetens
och marknadsmässig kompetens. Studien visar att företag som uppvisar en hög kompetens inom minst två av dessa tre områden har större sannolikhet att lyckas med
innovationerna än företag som har kompetens inom endast ett eller inget av dessa
områden.
När det gäller den marknadsmässiga kompetensen uppvisar företag med mycket god
innovationsförmåga enligt studien ofta en intern förmåga att snabbt förutse kundernas
framtida behov och tidigt lansera produkter som efterfrågas av kunderna. Marknadskompetensen består också av förmåga att utvärdera vilka produkter och kunder som är
lönsamma och att begränsa sig till dessa. Företag med en mycket god innovationsförmåga har även en intern förmåga att bearbeta den information som de får när de samverkar med externa partner.
När det gäller den teknologiska kompetensen visas det att företag med mycket god
innovationsförmåga som regel är mer proaktiva i arbetet med att ”tappa av” externa
aktörer teknologisk kunskap än andra. De använder en högre grad av ny specifik teknologi och samverkar dessutom i högre grad med universitet och högskolor. Enligt den
holländska undersökningen kan de också i högre grad omvandla externt förvärvad
kunskap till nya produkter och processer internt.

18

Se Baldwin.

19

Se Cobbenhagen.

20

Se Cobbenhagen.
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Undersökningen visar att det inte är intensiteten i kontakterna med extern teknologisk
kompetens som gör företagen framgångsrika. I stället är det den internt proaktiva
förmågan att veta vilken typ av kunskap företaget behöver och förmågan att bearbeta
denna, som är utslagsgivande. Den interna kunskapen höjer således produktiviteten i
den externa kunskap som samlas in.
När det gäller den organisatoriska kompetensen pekar studien på att företag med
mycket god innovationsförmåga ofta använder en projektorienterad ansats i innovationsprocessen. Temporära och multidisciplinära arbetslag skapas och består av kompetenser från ett stort antal avdelningar och funktioner inom och utanför företaget. De
framgångsrika företagen har också bättre förmåga att göra förändringar i sitt utbud.
Det kan gälla varor och tjänster, teknologianvändning och exempelvis personalutbildning och rekrytering samt förändring av den interna och externa organisationsstrukturen.
Slutsatsen är att företag som är framgångsrika i sitt innovationsarbete har en starkare
intern kunskapsbas, en proaktiv intern och extern styrning av innovationsprocesser
och en mer produktiv hantering av externa relationer än företag som lyckas medelmåttigt.

Entreprenöriell orientering
Om företagets ledning har en uttalad vilja att ta risker och växa, exempelvis genom att
gå in på nya marknader, leder det till en intern incitamentsstruktur och en intern
kultur som främjar innovationsprocesser. Detta kan även leda till att företaget blir
större och får högre marknadsandelar.21
Den interna förmågan att ta till sig ny kunskap, kopplad till viljan att växa genom
entreprenöriellt innovativa strategier, ökar företagets vilja att koppla upp sig mot
externa kunskapskällor. Det är entydigt, dvs. företag med en hög mottagningsförmåga
och entreprenöriell orientering samverkar mer med externa aktörer i FoU-projekt
samt har ett mer diversifierat samarbete med kunder och leverantörer.22

Externa faktorer

Branschkoncentration
Vid sidan av de interna faktorerna spelar externa faktorer stor roll för tillväxten i företag. Marknadsandel och branschkoncentration är några av dessa. Detta kan tolkas som
att en hög marknadsandel och hög marknadskoncentration (få och stora aktörer i
branschen) ger företagen möjlighet att kortsiktig sätta monopolpriser som skapar de
vinster som behövs för att de ska kunna göra FoU- och andra produktiva investeringar.
En alternativ tolkning är att investeringar i FoU ger ett stort utflöde av nya produkter
och användning av kapital, så att företagets marknadsandelar ökar.
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Extern FoU
Förekomst av offentligt finansierad FoU från universitet i samma region som företagen har positiv effekt på innovationsförmågan i företag. 23 Anledningen är att universiteten intar en roll som katalysator i innovationsprocessen. Universiteten kan med
andra ord stärka länkarna mellan innovativa företag och göra det möjligt för små företag, utan intern FoU-kapacitet, att bli innovativa. De regionala universiteten har däremot svårt att hjälpa företag som vill genomföra radikala innovationer. Det beror på
att den kunskap som förs över till företagen från regionala universitet vanligen är mer
tekniskt än vetenskapligt orienterad. De regionala universiteten bidrar till att öka
kontaktytan mellan företagen och olika typer av experter, vilket ökar företagens
innovationsförmåga. Dessa regionala länkar gör att företag utan egen FoU-verksamhet
får del av information och kunskaper som de sedan internt omvandlar till nya produkter och processer. 24
En svensk studie visar att skillnader i patentfrekvens mellan svenska regioner kan
förklaras av närvaron av universitet och högskolor. Regioner som är välförsörjda med
universitet har en högre patentfrekvens per invånare än regioner med liten närvaro av
universitet. 25
En tredje studie beskriver hur effektiva kommunikationslänkar mellan till exempel
universitet och högskolor och företag kan etableras via regionala organisationer som
knyter samman och ”översätter” språket och kulturen mellan dessa två världar. 26
Effektiviteten bestäms av hur väl dessa regionala organisationer lyckas överbrygga
kunskapsgapet mellan bäraren av kunskap (till exempel universitet) och användaren
av kunskap (till exempel företag). Inom universiteten finns forskare med kunskap som
är strategiskt viktig för företaget att använda. Problemet är att kunskapen hos forskaren oftast är abstrakt medan företagaren lever i en värld där konkreta produkter
snabbt måste framställas. Detta gap kan överbryggas om en intermediär organisation
ser till att forskare och företagare kan etablera ett interaktivt samarbete så att kunskapen kan göras mera konkret och operationell.27

Konkurrens och samverkan
Företagens externa relationer är också av stor betydelse. Företag som kompletterar
sina interna FoU-investeringar med FoU-samarbete med andra företag har högre vinst
än företag som inte gör det. Dessutom har företag med internationella relationer för
import av teknologi och varor samt ett internationellt handelsutbyte i övrigt, högre
vinst än företag som enbart har inhemska relationer.
I en stor empirisk undersökning av det danska innovationssystemet identifierades ett
samband mellan ökad konkurrens och graden av nätverkande (i syfte att öka innovationsförmågan) mellan företag och olika externa aktörer. 28 Undersökningen visar att
allt fler småföretag upplever att konkurrenssituationen har ökat. Det har medfört att
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de i allt större utsträckning etablerat nätverkssamarbete med externa aktörer, samtidigt som den interna organisationen har förändrats och blivit mer flexibel. De företag
som har klarat sig bra i konkurrensen har etablerat ett ökat samarbete med externa
aktörer, förändrat sin interna organisation och som ett resultat av detta, infört nya
produkter, tjänster eller teknologier. 29
Resultaten från undersökningen visar också att förmågan att ta fram innovationer
tillsammans med externa aktörer bidrog till att företagen klarade konkurrensen bättre
och att de växt, både i sysselsättningsgrad och i produktivitet. Dessa företag visade en
snabb tillväxt av facklärd personal, och att de flesta specialisterna stannade kvar i
företagen även när det var nedgång. Samtidigt har behovet av icke facklärd personal
varit större i dessa företag jämfört med dem som inte genomförde innovationer.30
De företag som inte klarade sig i konkurrensen saknade däremot vilja och förmåga att
etablera samverkan med externa aktörer och att införa en mer flexibel intern organisation. I de här företagen har alla personalkategorier minskat kraftigt och de har dessutom hög personalomsättning.31
Att konkurrerande företag inom samma bransch väljer att samarbeta har att göra med
skalfördelar och skalnackdelar. Små företag kan finna det vinstgivande att samarbeta
inom områden där de har skalnackdelar jämfört med större företag. Genom samarbete
kan kostnader spridas och kollektiva bedömningar kan göras.

Nätverkens roll för ackumulering och spridning
av kunskap
Ett av de mest intressanta perspektiv som mikroansatsen har, gäller de mekanismer
som gör nätverken betydelsefulla för ackumulering och spridning av kunskap.
Snabbväxande företag deltar i externa nätverk i högre utsträckning än företag som
växer normalt eller långsamt.32 Detta stödjer teorin om att deltagande i externa nätverk
är en investering i kunskapsackumulation som resulterar i högre tillväxt. Nätverk kan
delas in i följande kategorier:
Sociala nätverk: relationer med andra företag som är baserade på starka personliga
relationer. De kan bestå av vänner, släktingar och kolleger.
Nätverk som ger gott anseende (reputation): kontakter med företag som är marknadsledande eller högt ansedda företag och personer som syftar till att höja företagets
trovärdighet.
Nätverk som ger marknadsinformation: relationer som underlättar företagets information gentemot marknaden.
Nätverk med konkurrenter: relationer med konkurrenter.
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Teknologiska allianser: relationer som innebär gemensam teknologiutveckling och
gemensamma innovationsprojekt.
Storleken på de externa nätverken har inget samband med hur lång tid det tar tills
företagen når break even. Däremot hade företag som deltog i flera av de definierade
nätverksgrupperna en kortare tid till sina första vinstsiffror än företag som bara deltog
i ett enda slags nätverk. En närmare analys visar att sociala nätverk hade en positiv
inverkan på tiden fram till break even. Ju mera slagsida åt sociala nätverk i nätverksportföljen desto längre tid tog det. Företag med en inriktning mot teknologiska
allianser hade vidare en relativt lång tid till break even. De nätverk som förkortade
tiden var nätverk med marknadsledande eller ansedda företag, nätverksrelationer med
konkurrenter och nätverk som gav information om marknaden.33
Resultaten visar betydelsen för företagens tillväxt av att överföra tyst kunskap. Nätverk som ger tysta kunskaper i strategiska frågor har större betydelse för riskkapitalfinansierade företag att nå vinst än nätverk som bygger på öppen och generisk information.

Olika nätverk för olika livscykler och branscher
Nätverken spelar också roll för rekryteringen, men hur de används beror på vilken fas
företaget befinner sig i.34 I startfasen kännetecknas rekryteringen av osäkerhet om
marknadsutvecklingen och brist på organisation. De strategiska behoven är då att
rekrytera personer med samma bakgrund som grundarna, eftersom det är viktigt att
de personliga ambitionerna delas av dem som arbetar i företaget i startfasen. Av den
anledningen rekryterar företag i startfasen personal ur de sociala nätverken, det vill
säga bland familjemedlemmar, vänner och bekanta. När de entreprenöriella företagen
går in tillväxtfasen är strategin i stället att diversifiera personalens kompetenser. Den
interpersonella dynamiken måste bygga visioner om hur olika kompetenser ska sammanföras och rekryteringen äger då i stället rum genom kontakter i affärsnätverken.
Resultaten ger stöd för slutsatsen i andra studier att de sociala nätverken är viktiga i
startfasen. I tillväxtfasen krävs det däremot komplexa nätverk som ger företaget tillgång till tyst kunskap. Personal med spetskompetens måste rekryteras och då räcker
inte de sociala nätverken till. Det är tillförseln av nya kompetenser och ny information
som krävs för att de entreprenöriella företagen ska växa. Företag som inte vill eller kan
komplettera de sociala nätverken med affärsrelaterade nätverk drabbas av inlåsningseffekter och slutar växa.
Teknologiskt diversifierade nätverk är av stor betydelse för företagens tillväxt. Små
avknoppade företag i den nya och snabbt växande nischen för kryptering av datatrafik
är starkt beroende av tillförsel av ny kunskap från olika branscher och från flera olika
teknologier. De snabbast växande företagen har därför kontakter i diversifierade nät-
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verk i vilken kunskapsackumulationen äger rum. Denna kunskapsackumulation är
avgörande för företagens tillväxt. 35
När nya produkter, tjänster, organisationsformer eller teknologier utvecklas är utvecklingstakten av kunskapen snabb och företagets marknadstillväxt förväntas bli hög. Det
blir då lönsamt för företag att investera i nätverk som ger ny kunskap. Företag i mer
mogna faser får inte samma avkastning av ny kunskap och de teknologiska allianserna
blir därför inte lika lönsamma. För dem är det mer lönsamt att investera i nätverk som
till exempel ger marknadsinformation och ett gott anseende hos ledande kunder.
Olika typer av företag investerar i olika slags nätverk. De sociala nätverken är relaterade till tillväxtambitionerna för företag med lägre teknologiintensitet, men har inget
samband med de högteknologiska företagens tillväxtambitioner. För de sistnämnda
företagen är det nätverken som ger tyst kunskap byggd på förtroendefulla relationer
med personer som från början var okända, som är viktiga. Även nätverk som byggs
upp kring aktörer med samma grundläggande normer och värderingar har större betydelse för tillväxtambitionerna bland de högteknologiska företagen än bland övriga
företag. 36
En nätverkshierarki kan därmed identifieras. High-tech-företagen bygger upp nätverksrelationer som utväxlar tyst kunskap och tyst information och som bygger på ett
förtroende mellan aktörerna. Dessa nätverk knyts mellan personer som har gemensamma grundläggande värderingar och normer. I de interaktioner som genomförs sker
en gradvis förändring av de gemensamma normerna och värderingarna. Detta skapar
en dynamisk process där företag som inte längre delar de gemensamma värderingarna
och normerna lämnar nätverket och nya företag kommer till.
En studie visar att förmågan att utveckla och använda interorganisatoriska nätverk
påverkar överlevnadsgraden. Studien visar däremot inget direkt samband mellan den
entreprenöriella orienteringen och överlevnadsgraden. Däremot får företag med en
entreprenöriell orientering större utväxling av denna om det förmår att bygga upp
inter-organisatoriska nätverk och utnyttjar dessa.37
I en annan studie identifieras ett antal faktorer som förklarar prestationsförmågan hos
1 284 nya teknologibaserade företag inom biomaterialbranscher i Sverige, Ohio och
Massachusetts. Prestationen mättes i fyra dimensioner: uppfinnarförmåga, innovationsförmåga, livslängd och tillväxt i antalet anställda. 38
Företagens samverkan med externa organisationer som tillför teknologisk kompetens
har enligt studien en starkt positiv inverkan på företagens prestationsförmåga. Det är
två dimensioner i denna samverkan som är viktiga:
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Samverkan ska vara diversifierad, det vill säga ske med många olika kompetenskällor samtidigt.
Samverkan ska ske genom täta kontakter, det vill säga vid upprepade tillfällen.
Tolkningen av dessa samband är att små företag behöver ha många och omfattande
kontakter med en rad olika aktörer som har olika kompetenser för att utvecklas bra.
Då kan de små företagen tidigt etablera nätverk med kunder, leverantörer och teknologiska kompetenscentrum. Diversifieringen minskar den risk för inlåsningseffekter
som kan uppstå om nätverken blir för smala, introverta och långvariga.
Betydelsen av externa relationer för tillväxt i företag bekräftas i två undersökningar av
svenska företag. 39 Företag som kombinerar interna källor i innovationsarbetet med
externa relationer när de genererar nya idéer, har en högre andel av omsättningen som
kommer från nya produkter (innovativ output) än företag som inte gör denna kombination. Som nämnts tidigare finns det starka positiva samband mellan innovativ output och prestation.

Innovationer och tillväxt på mikronivå
Även på företagsnivå finns starka samband mellan innovationer och tillväxt. I en studie av 624 svenska tillverkningsföretag framgår att prestationsförmågan (här mätt i
omsättning per anställd) förklaras av följande faktorer: 40
Företagets interna humankapital (andelen anställda med minst treårig högskoleutbildning).
Innovativ input (FoU-utgifter per anställd).
Innovativ output (hur stor del av omsättningen som kommer från produktinnovationer).
Andelen högutbildade personer i företagen har i studien ett starkt positivt samband
med hur mycket resurser som företagen lägger ner på innovationsfrämjande aktiviteter. Hur mycket resurser som läggs ner på innovationsaktiviteter har i sin tur en stark
positiv inverkan på företagens prestationsförmåga mätt i omsättning per anställd.
I undersökningen visas att det över tiden sker en polarisering i prestationsförmåga
mellan hög- och lågpresterande företag. Det kan tolkas som att innovationsaktiviteterna skapar processer där kunskaper samlas som används i det fortsatta innovationsarbetet. Denna kunskapsansamling är starkt bunden till det enskilda företaget och de
samarbetspartner företaget har. Detta kan förklara varför företag som en gång har
börjat växa fortsätter att växa, medan företag som initialt halkar efter har svårt att
komma i fatt.
Det ska framhållas att en av de viktigaste förklaringarna till graden av nya produkter
(innovativ input) var en aggressiv innovationsstrategi, det vill säga en tydlig vilja att
förbättra produktkvaliteten och öppna sig för nya marknader. Det fanns även starka
39
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positiva samband mellan graden av samarbete med externa aktörer, framför allt kunder och leverantörer, och graden av innovativ input.

Entreprenörskap och tillväxt
Entreprenörskapets roll har återupptäckts som en viktig drivkraft i den process som
omvandlar ny kunskap till kommersialiserbara varor och tjänster. Entreprenörskapets
funktion är att tillhandahålla nya varor och tjänster som slår ut varor och tjänster som
är dyrare eller sämre. Därmed är entreprenörskapet en viktig länk mellan uppfinning
och innovation.
Entreprenörskapet svarar även för att konkurrenstrycket i ekonomin hålls uppe. Det
tvingar de existerande företagen att öka sin produktivitet och innovationsförmåga. De
företag som inte lyckas med det slås ut från marknaden och produktionsfaktorer kan
föras över till de nya och produktiva företagen.

Vad är entreprenörskap?
I vardagsspråk används begreppet entreprenör för att beskriva företagande i allmänhet. Inom till exempel byggsektorn används begreppet för att beskriva ett företag som
åtar sig att på egen risk genomföra ett byggprojekt på uppdrag av en byggherre. Men i
den vetenskapliga litteraturen har begreppet entreprenör en annan innebörd. Med
entreprenör avses där en person som har tre egenskaper: 41
är innovativ
ser nya möjligheter på marknaden
tar risker.
En entreprenör utnyttjar information och kunskap för att producera nya varor eller
tjänster som tillgodoser nya behov. Det kan också handla om gamla varor och tjänster
som tillgodoser etablerade behov på bättre eller billigare sätt.
En ekonomi med en stor andel entreprenörer är således en dynamisk ekonomi som
kännetecknas av kontinuerlig omvandling och ekonomisk tillväxt. Omvänt har en
ekonomi med en liten andel entreprenörer liten dynamik, lågt omvandlingstryck och
långsam ekonomisk tillväxt.42
Entreprenörer är personer som fungerar som förändringsagenter och entreprenörskap
är den förändringsprocess som entreprenörerna skapar.43

Återupptäckten av entreprenörskapets roll
Faktorer som entreprenörskap och innovationer har länge haft en undanskymd plats i
de ekonomiska tillväxtteorierna. Forskningen på 1970- och 1980-talen visade att små
företag inte bidrog till den ekonomiska tillväxten. Små företag visade mindre effektivitet, betalade lägre löner och var i lägre grad involverade i innovationsprocesser. Detta
innebar att små (och nya) företags andel av ekonomierna minskade över tiden i såväl
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Nordamerika som Europa.44 Forskningsresultat från 1990- och 2000-talet har däremot
inneburit att entreprenörskapet lyfts fram som en viktig drivkraft bakom ekonomisk
tillväxt.
Teknologiska förändringar har minskat förekomsten av skalfördelar i industriproduktionen. Ökad globalisering har gjort marknaderna mera instabila som ett resultat av
ökad konkurrens. En förskjutning av konsumenternas preferenser från standardiserade massproducerade varor och tjänster till kundanpassade produkter underlättar
etableringen av små nischföretag. Avregleringar och privatiseringar av tidigare reglerade sektorer har underlättat för små innovativa företag att etablera sig i nya sektorer.
Den ökade betydelsen av innovationer i högkostnadsländer har reducerat betydelsen
av storskalig produktion och i stället främjat entreprenöriell aktivitet.
Den globala konkurrensen har medfört att storskalig massproduktion successivt flyttas
från högkostnadsländer till lågkostnadsländer. Det är nya och kunskapsintensiva
branscher som har komparativa fördelar i högkostnadsländer, förutsatt höga FoUinvesteringar och att det blir ett kunskapsöverspill från företagens och universitetens
FoU-investeringar.
FoU-investeringarna är relativt höga i stora företag jämfört med små, men små företag
har en högre andel av nya produktinnovationer än vad som kan förväntas, givet deras
nivå på FoU-investeringarna. 45

Hur påverkar entreprenörskap ekonomisk tillväxt?
Som en följd av att kunskap blivit en allt viktigare resurs i högkostnadsländer och
kunskapsöverspill en allt viktigare process har entreprenörskapets roll som drivkraft
bakom ekonomisk tillväxt ökat i betydelse. Långsiktig ekonomisk tillväxt förutsätter
inte bara att kunskaper ackumuleras och sprids i befolkningen. Kunskap måste omvandlas till produktion av nya, billigare eller bättre varor och tjänster för att sätta
avtryck i den ekonomiska tillväxten. Innovationer har identifierats som en viktig länk
mellan kunskapsackumulation och tillväxt men det har länge saknats insikt om på
vilket sätt kunskap omvandlas till innovationer. Det finns två sätt för personer med
nya idéer att sätta idéerna i produktion. Antingen via ett etablerat företag eller genom
att starta ett nytt företag.
Exempel på studier som empiriskt kopplar ihop graden av entreprenörskap och ekonomisk tillväxt i är Audretch, Keilback och Lehrman respektive Acs-Armingtons studier av tyska och amerikanska regioner.46 Gemensamt för studierna är att entreprenörskap kopplas till kunskapsstockens storlek. En stor kunskapsstock leder till ett entreprenörskap som påverkar den ekonomiska tillväxten positivt. Entreprenörskap påverkar ekonomisk tillväxt via tre länkar: kunskapsöverspill, konkurrens och diversifiering.
Entreprenörskapet har en central roll i den process som flyttar kunskaper mellan organisationer och individer. När kunskaper och produktidéer förs ut från en moderor-
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ganisation till ett nytt företag äger kunskapsöverspill rum. När detta leder till att nya
varor och tjänster kommersialiseras har kunskapsöverspillet lett till ekonomisk tillväxt.
En annan länk mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt är diversifiering. När
många företag bildas runt flera komplementära teknologier ökar förutsättningarna för
nya korskopplingar mellan teknologier. Det i sin tur ökar möjligheterna för nya innovativa företag. Jacobs (1969) visar att ju mer diversifierad en stad är, desto snabbare
ekonomisk tillväxt.47
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Innovativa miljöers tillgänglighet
till kunskapsinfrastruktur
I detta kapitel fördjupas analysen och fokuseras på hur tillgänglighet till kunskapsinfrastruktur genom att ge grogrund för innovativa näringar kan påverka den regionala
utvecklingen i en storstad. De primära mekanismerna är kunskapsöverspill av olika
slag och lärosätenas attraktionskraft vid lokaliseringsbeslut.

Kunskapsöverspill
Tidigare avsnitt visar betydelsen av kunskapsöverspill. Forskningen betonar att geografiska avstånd spelar roll för kunskapsspridningen och det är därför intressant att
analysera detta i ett regionalt perspektiv. I storstäderna finns viktiga institutioner och
närhet till samlad kunskapsmassa från lärosäten, forskningsinstitut, konkurrenter,
kunder, leverantörer med flera vilket förstärker de kunskapsöverspillande processerna.
Kunskapsspridning kan gå till på olika sätt. I många studier ses kunskap som en kollektiv vara som sprids fritt lokalt. Det finns även en stor mängd studier som fokuserar
på kunskapsbärare av olika slag, exempelvis patent och arbetskraft som rör sig mellan
företag och forskningsinstitutioner och internationell handel.

Olika kanaler för kunskapsflöden
En mängd olika aspekter av relationerna mellan lärosäten, forskningsinstitut och innovativa miljöer har analyserats i olika typer av forskning. Vissa studier fokuserar på
relationen mellan högutbildad arbetskraft och FoU-intensiva, innovativa företag. Ett
annat forskningsområde är vad som karakteriserar de universitet som genererar kunskapsflöden till FoU-intensiva företag och ett tredje område analyserar mekanismer
och kanaler som leder kunskap från universiteten till företagen. De kanaler man kan
finna i litteraturen är:
Personliga nätverk mellan forskare inom lärosäten och forskare på företag.
Forskare inom universitet och högskolor som är konsulter åt företag eller
medlemmar i deras styrelser.
Forskare inom universitet och högskolor som övergår till att arbeta på FoUintensiva företag.
Företag som köper in ny kunskap från universitet och högskolor.
Akademiskt entreprenörskap och forskare som knoppar av och startar nya företag.
Inkubatorer, företagscentra och vetenskapsparker som stimulerar länkarna
mellan universitet och företag, och därmed underlättar kunskapsöverföring.
Konferenser, seminarier och presentationer.
Flöden av nyutexaminerade studenter med högskoleutbildning på magisteroch forskarnivå.
Det specifika inflytandet av olika mekanismer och kanaler är fortfarande delvis outforskat. Det är fullt möjligt att dessa kanalers och mekanismers betydelse kan variera
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mellan exempelvis branscher, forskningsområden, karakteristika hos lärosäten, typer
av företag, företag i olika livscykler och även utifrån individuella egenskaper, förmågor
och ambitioner.

Okodifierad kunskap i olika faser av innovationsprocessen
Den tysta kunskapen har givits stor betydelse i innovativa processer. Tyst kunskap ger
konkurrensfördelar genom att den inte enkelt kan kopieras. Tyst kunskap anses också
ofta vara den mest uppdaterade kunskapen och kunskapsgenereringens första steg,
innan kunskapen blivit etablerad. Lawson och Lorens diskuterar betydelsen av tyst
kunskap i olika faser av innovationsprocessen. De skiljer mellan fyra faser.
I den första fasen delas tyst kunskap och nya idéer skapas. I den andra fasen blir dessa
idéer mer artikulerade och görs mer explicita. I den tredje fasen kombineras de nya
idéerna med känd teknologi och prototyper tas fram. Först i den fjärde fasen tas en ny
produkt fram. Det är således i de första inledande faserna av en innovationsprocess
som den tysta kunskapen är mest betydelsefull. Eftersom denna nya, tysta kunskap
ofta kräver nära kontakt, blir närhet och tillgänglighet viktiga faktorer i framförallt de
första stegen i innovationsprocesserna.

Den okodifierade kunskapens räckvidd
Den tysta kunskapen är, som diskuterades i rapportens första kapitel, geografiskt
svårförflyttad. Tyst kunskap kan inte enkelt kopieras utan kräver nära kommunikation
och relationer för att överföras. Detta ger konsekvenser för räckvidden och gör den
tysta kunskapen till den faktor som är viktigast för den regionala utvecklingen. Karlsson, Gråsjö och Andersson har studerat regionala effekter av tillgänglighet till kunskapsinfrastruktur på olika geografiska nivåer i Sverige. De finner att tillgängligheten
till kunskapsinfrastruktur i en given period har en statistiskt signifikant effekt på tillväxten i förädlingsvärdet per anställd i de följande perioderna. Författarna delar även
upp kunskapsinfrastrukturen i tre olika typer: inom kommunen, inom regionen och
utom regionen. De finner att kunskapsinfrastrukturen i en kommun påverkar tillväxten i andra kommuner om de är i samma funktionella region. Resultaten indikerar att
kunskap flödar över kommungränser men tenderar att stanna inom den funktionella
regionen.48 Gråsjö har även studerat relationen mellan tillgänglighet till FoU och patent, och finner att tillgänglighet till FoU ger utslag i patentproduktionen inom den
funktionella regionen.49
Även mätt med andra mått på kunskapsinfrastruktur än forskningsresurser visar sig
tillgänglighet till kunskap vara viktigt för den lokala och regionala innovationskraften.
Lever relaterar ekonomisk tillväxt i 19 storstadsregioner till utvecklade indikatorer för
både icke-kodifierbar kunskap, kodifierbar kunskap och kunskapsinfrastruktur. Slutsatserna visar att det finns en stark relation mellan dessa kunskapsbegrepp och den
regionala utvecklingen. Undantagen är Paris och London som kraftigt underpresterar i
relation till den tillgängliga kunskapen. 50
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Betydelsen av stora och täta regioner
Innovativa verksamheter tenderar att klustras. Detta gäller främst i stora och täta
regioner där kunskapsspridningen kan betraktas som en extern skalfördel och närheten till kunskapskällan är viktig. I stora och täta regioner har företagen tillgång till
kritiska aktörer som kunder, leverantörer, lärosäten och forskningsinstitut som alla är
viktiga källor för kunskapsutveckling och innovativa processer. Stora täta regioner ger
också möjlighet till en rörlig arbetsmarknad, vilket ökar kunskapsspridningen.

FoU-intensiva verksamheter är koncentrerade
Att det behövs kunskap för att generera tillväxt och att geografisk närhet är gynnsamt
för att sprida kunskap finns väl belagt i forskningslitteraturen. Det finns dessutom
många empiriska data som visar att FoU-intensiv verksamhet är mer koncentrerad än
industriell verksamhet. FoU lokaliseras inte där produktionen inom respektive
bransch sker, utan tenderar snarare att vara lokaliserad där annan forskningsintensiv
verksamhet finns. Vissa sektorer, exempelvis it och bioteknik, har koncentrerat de
forskningsintensiva verksamheterna mest av alla sektorer.51
En slutsats i dessa studier är att transaktionskostnaden för att nå kunskap är lägre
nära källan och att avstånd därför blir en barriär i kunskapsöverföringen.52 Den innovativa kapaciteten är beroende av lokal och regional FoU men också av FoU i nära
liggande regioner. Vissa forskare analyserar överspillseffekternas räckvidd utifrån
antal kilometer,53 medan andra kompletterar distansen med regionens attraktivitet.54

Betydelsen av de externa länkarna, även för småföretag
Man ska inte heller glömma bort de externa länkarna och deras påverkan på innovationsklimatet. Simmie visar i en studie från 2003 att de mest innovativa företagen har
tillgång till internationella nätverk för kunskapsöverföring, men att de kombinerar
dessa med en stark lokal förankring och samverkan med verksamheter i ett fåtal andra
städer som har liknande inriktning. 55 Fischer, Diez och Snickarsvisar i en studie över
Wien, Barcelona och Stockholm att länkar till extern kunskap och teknologiutveckling
är mycket viktig. De visar också att de flesta forskningsinstitut har fler internationella
kontakter med andra forskningsinstitut än med lokala företag. Detta har fördelen att
det utvecklas kunskap i internationella nätverk som kan spridas till de lokala företagen
genom lokala kanaler.56
I de studerade regionerna är stora företag mer innovativa, mer aktiva i nätverk, har
bredare nätverk och satsar mer på FoU än små företag. I både Stockholm och Barcelona är relativt isolerade innovationsprocesser dominerande. Detta resultat överensstämmer med andra studier och är snarare regel än undantag för europeiska storstäder. I USA däremot är innovativa processer i nätverk mer framträdande och detta
anses vara en av förklaringarna till gapet mellan USA och Europa. Policykonsekven-

51

Kelly och Hageman, (1999).

52

Rosenthal och Strange(2003); Henderson, (2003).

53

Botazzi L. & Peri G. (2003).

54

Karlsson C. och Manduchi A. (2001) ”Knowledge Spillovers in a Spatial Context, I Fisher M och Fröhlich J (2001)

Knowledge, Complexity and Innovation Systems, Springer-Verlag, Berlin.
55
Simmie J. (2003).
56
M.M. Fischer, J. Revilla Diez and F. Snickars, (2001).

Innovativa verksamheter i storstäder 32

serna av analysen i Fischer, Diez och Snickars bok är vikten av att främja institutionell
utveckling för samverkan i innovationssystem, att sprida innovationsrelaterad information till småföretag och tillgodose behovet av såddkapital till dessa verksamheter.

Olika former av närhet
En balans mellan närhet och distans är enligt vissa forskningsresultat det mest givande. Boschma har forskat kring ett antal olika former av närhet och diskuterar deras
betydelse och inbördes beroende. Han analyserar förutom geografisk närhet även
kognitiv, organisatorisk, social och institutionell närhet.57 Företag som är för ensidigt
fokuserade på den lokala miljön kan riskera inlåsningseffekter som urholkar konkurrensförmågan. Det gäller samtliga av de dimensioner av närhet som behandlas inom
forskningen på detta område.
Kognitiv närhet är en förutsättning för kunskapsspridning. Utan en viss kunskap är
det svårt att ta till sig den nya kunskapen, och kunskapen kan inte vara så ny att den
inte förstås. Samtidigt så handlar kreativ kunskapsöverföring ofta om att kombinera
olika slags kunskap till nya idéer. Att enbart ta till sig den kunskap som ligger närmast
till hands kan ge inlåsningseffekter, liksom att enbart använda sig av den kunskap som
finns inom den geografiska närheten.
Organisatorisk närhet innebär att organisationer har en gemensam värdegrund, social
närhet implicerar ett förtroende och institutionell närhet delade institutionella förutsättningar som ett externt ramverk för sina verksamheter. Närheten kan vara en god
förutsättning för kunskapsöverföring men också leda till inlåsning genom bristande
kreativitet och mångfald, som ofta är en förutsättning för nya infallsvinklar och lösningar.
De olika formerna av närhet kan både ersätta, komplettera, förstärka respektive försvaga varandra och deras inbördes förhållanden är delvis ett outforskat område. Varken organisatorisk eller social närhet är en förutsättning för kunskapsöverföring om
den geografiska närheten finns. Företag kan bevaka varandra och följa upp varandras
prestationer på nära håll, utan att i övrigt ha några relationer eller gemensamma värdegrunder. Viss form av kunskap 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 kunskapsöverföringen och social närhet kan reducera
transaktionskostnaderna och möjliggöra att även den tysta kunskapen överförs. Geografisk närhet kan minska risken för inlåsningseffekter från social närhet, genom att
den blir möjligt att ha fler samverkanspartners och ett större nätverk.
Inlåsning sker inte av den geografiska närheten i sig, utan av en ovilja att ta till sig
impulser och kunskapsöverföring utifrån. En mix av lokal och extern kunskapsöverföring är att föredra men extern överföring fordrar i regel någon av de övriga typerna av
närhet. Geografisk närhet är viktigt och kan underlätta kunskapsöverföring men det är
inte tillräcklig och ibland inte nödvändig. Den är inte nödvändig då andra typer av
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närhet kan komplettera bristen på geografisk närhet, och inte tillräcklig eftersom åtminstone kognitiv närhet också krävs för att företag ska kunna ta till sig kunskapen.

Avknoppning och exploatering av forskningsresultat
Länken mellan kommersialisering av forskningsresultat och utvecklingen mot ett
kunskapsintensivt näringsliv har analyserats i flera studier. Forskningen har också satt
avtryck i politiken till exempel så tiodubblades antalet forskningsparker i världen
under 1980-talet. Det finns studier som finner att den empiriska relationen mellan
universitetsforskning och FoU-intensivt nyföretagande inom bioteknik i stor utsträckning beror på enskilda stjärnforskare snarare än kunskapsöverspill som andra organisationer drar nytta av.58
Det kan diskuteras vilket mått som bör användas för att mäta FoU och innovativitet. I
litteraturen mäts ofta FoU-aktivitet med satsade resurser och resultatet av FoUinvesteringar och kunskapsspridning som patent. Dessa fångar emellertid inte den
tysta icke-kodifierbara kunskapen och de är inte heller resultatmått som mäter det
ekonomiska värdet av innovationerna. Dessutom är det långt ifrån alla innovationer
som patenteras. Trots dessa brister är patent ett vanligt mått och exempelvis Acs anser
att patent är en jämförelsevis god indikator på regional innovationskraft.59

Betydelsen av struktur och incitament
En viktig diskussion inom detta område inriktar sig på äganderätter och den roll dessa
spelar för att stärka incitamenten för avknoppning och kommersialisering av forskningsresultat. De flesta europeiska länder har ett system där den individuella forskaren äger sina forskningsresultat, även om dessa har finansierats med offentliga forskningsmedel. I det amerikanska systemet äger däremot universiteten rättigheterna att
kommersialisera forskningsresultaten, och det har hävdats att denna lösning i högre
grad stärker länkarna till den privata sektorn och i större utsträckning leder till att
resultaten kommersialiseras.

Kritiska forskningsinriktningar
Betydelsen av avknoppade företag har diskuterats inom forskningen. En kritisk forskningsinriktning gäller vilken tillväxt det är i företag som knoppats av från universitet.
En studie som omfattade 569 teknikbaserade företag grundade av universitetsforskare
mellan 1974 och 1989 kom fram till att 60 procent av dessa företag fortfarande var
mycket små (total försäljning per år under 2 miljoner kronor) vid undersökningsperiodens slut och endast 30 procent hade en försäljning som översteg 5 miljoner kronor.
Företagens direkta effekter i form av sysselsättning och produktion var små. De undersökta företagens totala försäljning uppgick till cirka 3 miljarder kronor och de sysselsatte 3 500 personer.60 En förklaring är att en stor del av de svenska och nordiska avknoppningsföretagen är deltidsföretag, där forskaren är konsult och baserar sin rörelse
på den kompetens som han eller hon fått genom sin verksamhet vid högskolan. Dessa
företagare har inte som syfte att växa.

58

Zucker L.G. Darby, M.R. och Armstrong, J (1998).

59

Acs Z., Anselin L. och Varg A. (2002).

60

Olofsson, Christer och Wahlbin Clas (1993).

Innovativa verksamheter i storstäder 34

Därutöver är direkta avknoppningar från universitet till tillväxtföretag en ytterst liten
del av företagandet. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) finner att av de
37 430 nya företag som startade år 2002 var endast 80 stycken, det vill säga 2 promille, ett resultat av forsknings- och utvecklingsarbete vid högskolor och universitet.
Studierna inom detta område fokuserar ofta på relationen och samverkan mellan företag och universitetsforskningen. Karlsson och Nyström gör en kritisk analys av denna
ansats och finner att tillgänglighet till företags FoU har större betydelse för att det ska
skapas nya innovativa företag än tillgänglighet till universitetens forskning.61 Även
Lindholm Dalstrand har funnit liknande resultat. Hon har analyserat hur nya teknikbaserade företag med ursprung på ett universitet eller en högskola klarar sig i förhållande till företag som knoppats av från andra företag. De företag som bildats i universitetsvärlden växer genomgående betydligt långsammare än andra företag. 62 Avknoppningar från andra teknikbaserade företag är minst lika frekvent som avknoppningar
från universitet eller högskola. Liknande resultat uppvisas också i studier från andra
länder.

Det blir tillväxt till slut
Ovanstående kritik är dock inte bevis för att universitetsrelaterad kunskap inte leder
till tillväxt. Varken Henry Ford eller Bill Gates uppfann de teknologier som de byggde
sin framgång på. Den universitetsrelaterade kunskapen kan med andra ord leva vidare
inom andra företag än just de som knoppats av från universiteten. Studier från såväl
USA som England och Tyskland visar att endast ett fåtal av de nyetablerade högteknologiska företagen startats av universitetsfolk. I stället är de ofta avknoppningar till
företag som i tidigare led knoppats av från universiteten.63 Tillväxten är störst i unga
teknikintensiva företag, men överlevnaden i de företagen är minst.64

Framgångsfaktorer för en gynnsam FoU-miljö
Uppföljningen av resultat och kritiska faktorer i de projekt vid nya högskolor som
finansierats av KK-stiftelsen pekar på ett antal kritiska faktorer för att en FoU-miljö
ska vara framgångsrik:65
Uthållighet. Det tar enligt KK-stifelsens rapport ungefär tio år att bygga upp
en FoU-miljö med näringslivsrelevant spetskompetens.
Nyckelpersoner. Det krävs att det finns ”gränsgångare”, det vill säga personer
som går mellan företagande och forskning. De behöver goda förutsättningar
för att kunna bygga upp miljön.
Kritisk massa. En kritisk massa behövs för att minska personberoendet och
bredda relationerna.
Koncentration. Koncentration till några få forskningsområden med flera finansiärer är bättre än många forskningsområden och få finansiärer.
Samverkan. Nya högskolor behöver samarbeta både nationellt och internationellt.
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Mångvetenskaplighet. Kombinationer av vetenskaper krävs ofta för att nå
näringslivsrelevans. Detta kräver tid och strategisk satsning från högskolan.
Näringslivspartnerns förståelse. Den mottagande parten måste ha eller bygga upp kompetens för att kunna ta emot kunskapen.
Samhällsklimat. Förutsättningarna för en FoU-miljös framgång beror inte
enbart på de nära förutsättningarna kring högskolan utan även på omvärldsförutsättningar.
Wiklund konstaterar att de världsberömda exemplen på lyckade satsningar på FoUintensiva miljöer och forskningsparker måste ses som lysande undantag. Det normala
är i stället att universiteten och högskolorna har stor betydelse i sin region. Betydelsen
ligger dock mer i efterfråge- och arbetsmarknadseffekter och allmänna sociokulturella
effekter, än i att de genom sin forskning skapar ett nytt näringsliv. Detta gäller svenska
förhållanden och främst regionala högskolor. Stockholmsregionen ses som ett undantag där den sammanlagda tätheten och storheten når över den tröskel där agglomerationseffekter kan utnyttjas. Generellt sett har företagen i en forskningspark endast
begränsade kontakter med den forskning som pågår vid det angränsande universitetet
eller högskolan.66 Rekryteringsfördelar anses vara det viktigaste skälet för dem att
lokalisera sig i en forskningspark.67
Uppfattningen att Stockholm-Uppsala är den enda svenska region där agglomerationsfördelar når en sådan nivå att universitetsforskningen resulterar i innovationer har
mötts av invändningar. Dels har de regionala högskolorna haft forskningsresurser för
kort tid för att resultaten om deras betydelse för det innovativa lokala näringslivet ska
vara robusta. Dels måste forskningens inriktning också beaktas.

Inställningen till kommersialisering
Överlag är forskares inställning till kommersialisering av forskningsresultat positiv
men det finns också farhågor inför risker. Asplund och Nordman har intervjuat 78
ledande företrädare för olika naturvetenskapliga institutioner vid sju universitet och
högskolor i Sverige.68 Intervjuerna visar att universiteten är positivt inställda till samverkan med det omgivande samhället men att samverkan också kan hota den akademiska friheten och att forskningsområden som är kommersiellt gångbara riskerar att
tränga undan annan forskning. Det har också uttryckts en farhåga för att samverkan
med näringslivet resulterar i att duktiga forskare och lärare köps över till näringslivet
och erbjuds ekonomiska villkor som lärosätena inte har möjlighet att konkurrera med.
Det framhålls också att de olika centrala enheter som finns vid universiteten och högskolorna och som har till uppgift att underlätta samverkan, upplevs som överreklamerade och i vissa fall onödiga. Framgångsrik samverkan bygger inte på institutioner
utan på personliga relationer och kontakter.69
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Högskolor och regional utveckling
Spelar typ av region, bransch och företag roll?
Lööf och Johansson studerar vad som bestämmer företagens innovationsförmåga. De
studerar vilken roll lokalisering, den regionala miljön, typ av företag och branschspecifika egenskaper spelar för innovationsförmågan. De finner att benägenheten att vara
innovativ skiljer sig åt mellan de olika regionerna och att Stockholmsföretagen är
betydligt mer innovativa än företagen i övriga studerade regioner.70
Broström och Lööf studerar Stockholmsföretag i en efterföljande studie och frågar sig
då om samverkan med universiteten i regionen har givit möjligheter att exploatera
forskning. 71 En slutsats i studien är att samverkan med universitet har en positiv inverkan på innovationerna för stora företag, men inte för små. Det är känt att företagens förnyelseförmåga är en faktor som stärks av relationer till kunskapsinfrastrukturen. Företag som investerar i relationer till universitetens forskning och andra forskningsmiljöer bygger upp intern kompetens som bidrar till att de lättare kan identifiera
och assimilera extern information för de innovativa processerna.72 Broström och Lööf
frågar sig därför även om samverkan med universitet och högskolor i regionen förbättrar Stockholmsföretagens egna innovativa kapacitet och förmåga att exploatera ny
kunskap även från andra källor, exempelvis leverantörer och kunder. En slutsats är att
detta gäller för ungefär hälften av de tillfrågade företagen. Slutligen studerar de om
samverkan med universiteten och högskolorna i regionen reducerar företagens investeringar i ny kunskap och kan ses som en form av outsourcing av forskningsinvesteringar. Författarna finner att detta är ett mycket relevant skäl för företagens samverkan
med universitet och lärosäten.73
Filialer och dotterbolag till multinationella företag kan få del av interna internationella
nätverk och samtidigt vara del av det lokala kunskapsflödet. Johansson, Lööf och Olsson studerar innovativa företag och jämför företag i Stockholmsregionen med företag i
övriga Sverige. Författarna finner att FoU-intensiteten hos Stockholmsföretagen är
signifikant högre. De har också den högsta avkastningen på FoU-investeringar och den
högsta produktiviteten, jämfört med företag i de övriga regionerna. Författarna finner
dock att de undersökta företagens FoU-intensitet till övervägande del bestäms av företagsstrukturen, snarare än var de är lokaliserade.

Spelar typ av lärosäte roll?
Flera internationella studier visar att det är de nya universiteten och högskolorna som
har störst betydelse för den regionala utvecklingen.74 Även i Sverige uppvisas samma
resultat, och en slutsats som dras är att decentraliseringen av de svenska högskolorna
har stimulerat den regionala tillväxten.75 Andra studier tar ett annat perspektiv än
ålder på lärosätet och visar att kunskapsöverföring från universitet till företag är större
ju mer komplex forskningen är, och ju mer specifik kunskap som efterfrågas.76
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Tillgänglighet till lärosäten räcker inte
Det finns med andra ord många studier som hävdar att lärosäten med forskning är en
viktig faktor för att näringslivet ska utvecklas i innovativ riktning. Samtidigt finns det
dock en stor mängd studier som visar att närvaro av universitet och högskolor inte är
en tillräcklig förutsättning att främja den regionala utvecklingen. Det krävs också en
omgivning där attityder, normer och regionala stödjande system verkar i samma riktning.77 Tillsammans med dessa andra faktorer i den regionala miljön spelar universitet
och högskolor en viktig roll, men det behöver inte vara lärosätena som initierar processen av kunskapsöverföring. Förekomsten av kunskapsöverspill behöver inte heller
betyda att forskningen var först med frågeställningarna eller fann lösningarna. Många
studier pekar på betydelsen av kunder och leverantörer för att initiera en innovativ
process.78 Drivande krafter är sedan exempelvis investerare, stimulerande konkurrens,
affärsmässiga företagsledningar, kompetent arbetskraft, nödvändig input, krävande
efterfrågan samt länkar till leverantörer, andra företag och forskningsinstitut. Utvecklingspotentialen hos en innovativ miljö är direkt relaterat till hur fort och effektivt ny
kunskap skapas och integreras i produktionen.79
Att enbart hänvisa till att kunskap är lättillgängligt är räcker inte heller, särskilt inte
när det gäller kunskapsflöden mellan företag. Det finns verksamheter med omfattande
kunskapsöverföring men även samlokaliserade företag som inte har några relationer
alls.80 Samlokaliserade företag kan dock dra gemensam nytta av andra tillgångar, exempelvis transportinfrastruktur och högutbildad arbetskraft.
Branuerhjelm finner att högskolor och universitet i regioner där det finns en industriell tradition har mer positiva attityder till kommersialisering av forskningsresultat än
andra, och drar slutsatsen att lärosätenas betydelse för den regionala utvecklingen
beror av en kombination av faktorer, som kan behöva kartläggas i framtida forskning.
Även andra studier pekar på betydelsen av regionens specifika miljö där entreprenöranda, institutionell utformning, nätverk i regionen och en rad andra faktorer tillsammans avgör regionens förmåga att absorbera och dra nytta av ny kunskap.81

Högskolor som lokaliseringsmagneter
I en alltmer global och konkurrensutsatt värld är det en politiskt attraktiv strategi att
inrikta landet på produktion med högt förädlingsvärde och högt kunskapsinnehåll,
såsom innovativa forskningsnära verksamheter. I Sverige finns 90 procent av all privat
FoU inom multinationella företag, varav ungefär 40 procent kontrolleras av utländska
företag. Svenska multinationella företag å andra sidan bedriver ungefär hälften av sin
FoU utomlands. Det är mot denna bakgrund intressant att diskutera vilka nationella
och regionala policier som kan göra en region attraktiv för innovativa verksamheter.
Flera studier visar att närheten till universitet är en av de viktigaste faktorerna för
företags lokaliseringsbeslut. Det finns också många studier som visar att högteknolo-
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giska centrum tenderar att uppstå och utvecklas i närheten av universitet. Samtidigt
finns det studier som visar att närheten till universitet inte alls har någon sådan effekt.
Exempelvis finner Howells inget samband mellan lokalisering av läkemedelsföretags
forskningsavdelningar och närheten till universitet.82 Det finns dessutom exempel i
USA, exempelvis Colorado Springs och Portland där teknikcentrum har vuxit upp utan
närhet till ett universitet med spetsforskning inom det tekniska området.83

Betydelsen av högutbildad arbetskraft
Högskolor och universitet främjar inte enbart innovativa verksamheter i en region
genom kunskapsöverspill från forskningen, avknoppning och forskningsinstitut. Där
finns också högutbildad arbetskraft. Det är ett etablerat forskningsresultat att företag
väljer etableringsort efter ortens specifika arbetskraftsutbud. Redan i början på 1980talet konstaterade OECD att den lokaliseringsfaktor som högteknologiska företag
värdesatte främst var tillgång till kvalificerad arbetskraft. Högskolans betydelse som
forskningsmiljö rangordnades först som nummer fyra.84 Betydelsen av högutbildad
arbetskraft för tillväxten är ett etablerat forskningsresultat. Faggian och Mc Cann
finner att humankapitalet som lärosätenas studenter står för betyder mer än spilleffekter från forskarna vid lärosätena.85 Andersson, Gråsjö och Karlsson studerar denna
hypotes för svenska förhållanden och finner att lokalisering av FoU i svenska företag
delvis kan förklaras av nära tillgång till arbetskraft i form av högskoleutbildade studenter, medan tillgängligheten till lärosätenas forskningsresurser visade sig vara insignifikant.86

Resultaten förutsätter att arbetskraften stannar
Detta är dock inte en sanning som står oemotsagd. Den bygger också på att de högutbildade studenterna stannar kvar i regionen. Det är framförallt Stockholms län som
behåller sina högskoleutbildade, och många högutbildade flyttar dessutom till Stockholm. Många andra högskoleregioner har svårt att få de högutbildade att stanna. En
granskning av nyföretagandets regionala variationer i Sverige 1996 visade inte några
statistiskt signifikanta samband mellan närhet till universitet eller annan högre utbildning och nyföretagande. 87 Antalet existerande småföretag var den viktigaste lokaliseringsfaktorn, vilket tyder på att regionala traditioner och erfarenheter av småföretagande är viktigare än lärosätena. Detta gäller nyföretagandet som helhet, men även för
FoU-intensiva verksamheter.
Den statistiska osäkerheten är dock stor och hälften av nyföretagandet i FoU-intensiva
verksamheter ägde rum i Stockholm medan övriga högskoleorter och större regioner
hade mycket få nyetableringar. Den högteknologiska industrin är främst koncentrerad
till Stockholm. Men man kan ifrågasätta om det är högskolorna i regionen, arbetsmarknaden, befintliga företag eller storstadens täthet, specialisering och diversifiering
som är de främsta lokaliseringsmagneterna.
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Wiklund drar slutsatsen att i takt med högskolans rumsliga utbredning är det därför
sannolikt att högskolans betydelse som lokaliseringsfaktor i ett nationellt perspektiv
tunnats ut allt mer. Det tycks i stället vara en allmän agglomerationsfaktor som styr.
Det finns dock exempel både i Sverige och internationellt på högskolor som tack vare
rätt inriktning, rätt tajming och rätt utbud av nyutbildad arbetskraft fungerat som
lokaliseringsmagneter. Uleåborg och Karlskrona–Ronneby är ett par exempel i Norden.
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Fysisk planering för innovation
En slutsats från rapportens tidigare kapitel är att närhet och täthet är av central betydelse för innovativa processer. Fysisk planering kan bidra till att skapa denna närhet
och till tillgänglighet. I det här avsnittet analyseras sambandet mellan trasportinfrastruktur, tillväxt och förutsättningar för FoU-intensiva verksamheter.

Metoder för att mäta infrastrukturens effekter
Sambanden mellan utbyggnad av fysisk infrastruktur och ekonomisk utveckling präglas av ömsesidighet där den fysiska infrastrukturen stimulerar den ekonomiska tillväxten och en växande ekonomi efterfrågar ökad och förbättrad kapacitet av infrastrukturen. Det finns emellertid ett antal metodologiska problem som gör att frågan om hur
starka och entydiga sambanden mellan produktivitet och infrastruktur är komplex.
Likaså är frågan om under vilka förutsättningar sambanden är starkast svår att svara
på. Det är till exempel metodmässigt problematiskt att isolera transportinfrastrukturens inverkan på produktiviteten och särskilja den från andra faktorer som också spelar roll för tillväxt och produktivitet (exempelvis den tekniska utvecklingen, den demografiska utvecklingen, informations- och kommunikationsteknologi, globalisering,
utvecklingen av handel, avregleringar, arbetskraftens kunskap och kompetens).

Olika sätt att mäta infrastrukturen och dess effekter
Infrastrukturen såväl som effekterna kan mätas på olika sätt. I vissa undersökningar
definieras infrastrukturen som hela det offentliga kapitalet, det vill säga motorvägar,
järnvägar, flygplatser, vatten- och avloppssystem, kraftnät, fiberoptiska kabelnät,
byggnader, försvarsanläggningar och universitet med mera. Andra studier fokuserar
på ”kärninfrastruktur” vilket är samma sak som transportinfrastruktur (vägar, motorvägar, järnvägar, flygplatser och hamnar).
Som mått på infrastrukturen kan man använda kapitalstock. Ett alternativ är att använda tillgänglighet som mått, exempelvis motorvägstäthet. De resultat och effekter
som infrastrukturen relateras till kan också mätas på olika sätt. BNP, BRP, privat produktion, kostnader hos avnämarna, produktivitet inom offentlig och/eller privat sektor
är exempel på det.

Olika typer av data
Också metoderna för att mäta sambanden mellan infrastruktur och dess effekter på
tillväxt, produktion och produktivitet varierar. Sambanden kan mätas med nationella
eller regionala tvärsnittsdata, tidsseriedata eller en kombination av dessa. Tvärsnittsdata är data med faktorer som beräknar effektsambanden vid en given tidpunkt. Tidsseriedata är data där faktorerna följs under en tidsperiod och används när man vill
studera samband över tiden. Tvärsnittsdata har nackdelen att det i regel ger mindre
robusta resultat medan nackdelen med tidsseriedata är att det är svårt att skilja infrastrukturens effekter från trendmässiga faktorer. En kombination av tvärsnitts- och
tidsseriedata kan därför vara användbar. Data på mikronivå kan också användas, ett
exempel är företagens kostnader.
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Olika typer av modeller
Sambanden mellan infrastruktur och produktivitet kan mätas med makroekonomiska
modeller, mikroekonomiska modeller eller allmänna jämviktsmodeller.
Genom makroekonomiska modeller försöker man förklara BNP och BRP utifrån insatsfaktorer som realkapital, arbetskraft och forskningsresurser. Infrastrukturen och
dess komponenter kan ingå i insatskapitalet för att man ska få fram hur mycket som
beror just på detta, men modellen säger inget om mekanismerna för påverkan på BNP
och BRP.
I mikroekonomiska modeller är utgångspunkten hur företagens kostnader påverkas av
transportinfrastrukturen. Det är en tydlig modell, men informationen är begränsad till
de kostnader som ingår. Allmänna jämviktsmodeller är de mest kompletta men också
de mest komplicerade modellerna. I dessa ingår exempelvis stordriftsfördelar, ofullständig konkurrens, rumsliga dimensioner, betydelsen av ökad tillgänglighet.
Objektsanalys är en metod som används i flertalet länder för att beräkna räntabilitet
av enskilda investeringsprojekt. Metoden har kritiserats för att stora delar av investeringarnas effekter inte inkluderas. Till exempel räknas inte in trängselkostnader, tidsvinster för passagerare, minskade kostnader för lager och dynamiska konsekvenser i
andra delar av ekonomin in i objektsanalysen. Det finns dock de som menar att det
inte har vederlagts att objektsanalyserna missar betydande effekter. Isacsson och
Hultkrantz påpekar att ett antal faktorer i de samhällsekonomiska analyserna mäter
effekter på näringslivets kostnader (exempelvis tidsvärden för godstransporter samt
värdering av minskade försenings- och skaderisker för gods), liksom positiva effekter
som produktionsökningar och tidsvinster.88
I en kunskapsöversikt utförd av ITPS konstateras att objektskalkylen i Sverige kan
utvecklas ytterligare för att ta med större delar av infrastrukturinvesteringars tillväxteffekter. Den kommer dock sannolikt aldrig att kunna fånga alla effekter utan kan
behöva kompletteras med ytterligare analyser av tillväxteffekter. 89

Historiska samband mellan infrastruktur och tillväxt
Sveriges Byggindustrier har analyserat hur transporter påverkat samhällsutvecklingen
och hävdar att transporter spelat en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.90 Framförallt pekar de på att investeringar i järnväg lade grund för Sveriges industrialisering. Järnvägsutbyggnaden var framsynt och motiverades av att den skulle
bidra till samhällsutvecklingen.91 Investeringarna i järnvägsnätet under senare delen
av 1800-talet motsvarar i dagens penningvärde en järnvägssatsning på 18 miljarder
kronor, vilket får anses vara mycket djärvt mot bakgrund av den dåvarande allmänna
ekonomiska levnadsstandarden. Parallellt med järnvägsinvesteringar gjordes investeringar i stål- och verkstadsindustri, vilket gav upphov till en ekonomisk expansion som
i sin tur ledde till förändringar av institutionell och finansiell art. Den utbyggda infra-
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strukturen resulterade i en växande handel, ökad information och fallande priser på
transporter. Sverige är det land som, jämte Japan, uppvisade den högsta och mest
stabila tillväxten mellan 1870 och 1970 när vi hade cirka 2,8 procent årlig tillväxt.
Även under efterkrigstiden har väginvesteringarna samvarierat med BNP-tillväxten i
Sverige.92 Perioden 1950–1970 kännetecknades av en snabb BNP-tillväxt samtidig som
väginvesteringarna tog fart i takt med att bilparken växte. Sedan 1970-talet har tillväxttakten hos både BNP och väginvesteringarna avtagit. En förnyad BNP-ökning kan
dock noteras för 1990-talets senare hälft, men denna motsvaras inte av ökade väginvesteringar. Däremot finns det flera studier som menar att tillväxten under 1990-talets
senare hälft beror på att produktivitetsökningarna genom it-investeringarna slog igenom. Frågan om ifall infrastrukturella investeringar möjliggör eller driver tillväxten
besvaras dock inte enbart genom en analys av den historiska utvecklingen.

Kausalsamband mellan ekonomisk tillväxt och
infrastrukturinvesteringar
I ett historiskt perspektiv kan man med andra ord se hur infrastrukturinvesteringar
och ekonomisk tillväxt i Sverige samvarierar men det är i och med det inte klarlagt om
det även finns ett orsakssamband. Är det investeringarna i infrastrukturen driver den
ekonomiska tillväxten eller driver tillväxten investeringarna?

Infrastrukturen som svar på behov eller drivande i process
Investeringar i infrastruktur kan göras utifrån två alternativa strategier. Antingen
inväntar man att produktiva aktiviteter uppstår spontant för att sätta press på de nödvändiga investeringarna i infrastruktur. Eller så pekar man ut utvecklingsbara regioner
och förser dessa regioner med infrastruktur, som en motor för regional tillväxt.
Det finns en hel del forskning som analyserar om offentligt infrastrukturkapital kompletterar eller är ett substitut för privat kapital. Om offentliga investeringar i infrastruktur ökar produktivitet och privata investeringar är investeringarna komplementära. När sambandet är komplementärt stimulerar infrastrukturen tillväxten. Företag
attraheras genom bättre offentligt serviceutbud vilket i sin tur ökar den ekonomiska
aktiviteten och komplementariteten mellan offentligt och privat kapital.93
De flesta studier har funnit belägg för att infrastrukturinvesteringar resulterar i högre
nivåer av investeringar och produktivitet hos det privata näringslivet, d.v.s. att infrastrukturinvesteringar föregår privata investeringar och bidrar till att attrahera mer
privat kapital. Ett exempel är Eberts och Fogarty som fann ett positivt samband mellan offentligt och privat kapital för 33 av 40 storstadsområden i USA. De demonstrerade även ett orsakssamband från infrastruktur till privata investeringar i en övervägande del av fallen.94
Andra forskningsprojekt har visat att sambanden är ömsesidigt beroende. 95 Det offentliga infrastrukturkapitalet leder i merparten av studierna till privata investeringar i
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högre grad än vice versa. I ett fåtal fall ses dock även den motsatta kausaliteten. Sambanden beror också på vilken statistisk metod som använts, den regionala avgränsningen, tidsperioden, definitionen av infrastruktur och om man har undersökt effekten
på näringslivets produktion eller kostnader. Studier som tar sin utgångspunkt i kostnadssidan ger mer entydiga resultat än dem som fokuserar på produktionssidan. En
slutsats är att kostnaderna i produktionen sänks av infrastrukturen, vilket tyder på att
det finns produktivitetshöjande effekter. Litteraturen visar sammanfattningsvis att
infrastruktur kan få effekter på både regional och nationell tillväxt.96
Vissa forskare, till exempel den nya zeeländske forskaren Guild, argumenterar för att
kärntransportinfrastruktur är viktigare än andra offentliga investeringar när det gäller
effekter på den regionala produktiviteten. Guild argumenterar även att infrastrukturen
snarare är ett komplement till privata investeringar än ett substitut till dessa men att
infrastrukturen har en svag men positiv förmåga att attrahera privat kapital. 97

Empiriska studier om infrastrukturens påverkan på
produktiviteten
Ett stort antal studier, från såväl olika länder som olika decennier, visar att det finns
positiva samband mellan infrastruktur och produktivitet. Detta gäller makrostudier
som visar tydliga positiva samband, även om storleken på sambanden varierar kraftigt.
Mikrostudier visar likaså tydliga men varierande effekter i form av kostnadsminskningar för företagen. Studier som baseras på en kombination av tidsserie- och
tvärsnittsdata ger generellt sett mer robusta resultat och även tydligare och starkare
samband mellan infrastruktur och produktionsförmåga.
Det finns studier på vägar, motorvägar, flygplatser, hamnar och offentligt kapital i sin
helhet. Vissa studier fokuserar på effekter för det privata näringslivets produktion och
produktivitet, medan andra fokuserar på kostnadsminskningar.

Effekterna varierar mellan länder, decennier och typ av investering
I en metastudie till Sverige Byggindustrier framgår det att produktivitetseffekterna av
infrastrukturinvesteringar alltid är positiv. Likaså drar ITPS i en kunskapsöversikt
slutsatsen att: ”Åtskilliga studier har visat att offentligt kapital bidrar till att öka
samhällsekonomins produktivitet. Frågan är inte om, utan hur mycket, investeringar påverkar tillväxt och produktivitet”.98
Men effekterna varierar kraftigt mellan länder och decennier, från små effekter på
mindre än 1 procent upp till 4 procent, vid en 10-procentig ökning i infrastrukturen.
När det gäller kostnadsminskningarna för företagen visar en analys av åtta fallstudier
att kostnaderna minskade med mellan 0,2 och 2,3 procent, vid en 10-procentig ökning
av investeringar i infrastrukturen.99 Effekterna varierar bland annat beroende på vilken typ av transportinfrastruktur som studeras. Effekten på produktiviteten genom 10
procents ökning av investeringar i vägar ger 1 procent i produktivitetsökning, medan
investeringar i motorvägar i medeltal ger 1,4 procent.
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I en studie över 70 svenska regioner påvisades ett klart samband mellan utbudet av
infrastruktur och produktiviteten i regionerna under 1970- och 1980-talet.100 Andersson med flera visar att det är de snabba och flexibla färdsätten flyg och bil som har
störst inverkan på den regionala produktiviteten. När det gäller de FoU-intensiva
näringarna syns betydelsen av de externa länkarna i resultaten. Avstånd till en internationell flygplats (i någon av de tre storstadsregionerna) har en tydlig inverkan. Även
flygplatskapaciteten samvarierar med FoU-intensiteten när det gäller inverkan på den
regionala produktiviteten. Huvudvägnätets omfattning får en ökad betydelse över
tiden och överstiger effekten av järnvägsnätets under 1980-talet.101 Enligt Anderstig
och Johansson finns det allvarliga flaskhalsproblem i det svenska vägnätet. Väginvesteringarna borde enligt dem koncentreras främst till de tre storstadsregionerna och
deras omedelbara närhet, om maximal nationell tillväxt eftersträvas.102
Några slutsatser är således att det är flyg och bil som har störst inverkan på den regionala produktiviteten, och att flygplatskapacitet samvarierar med FoU-intensitet när
det gäller inverkan på den regionala produktiviteten.
Skillnaden mellan länder är också tydlig. Från 1,5 procent i Sverige, 1,8 procent i USA
och 3,8 i Japan.103 Infrastrukturens effekter på produktiviteten tenderar att avta över
tiden i de utvecklade länderna. Detta beror på att effekterna är större i början av den
ekonomiska utvecklingen när infrastrukturen är mycket bristfällig. Det finns således
en avtagande avkastning på dessa investeringar, helt i enlighet med den neoklassiska
tillväxtteorin, till skillnad från investeringar i det humana kapitalet, i enlighet med den
endogena tillväxtteorin.
Länder och regioner med underskott på infrastrukturen och med flaskhalsar i systemen drar nytta av infrastruktur, medan stagnerande regioner med bristande humankapital har låg förmåga att dra nytta av investeringar i infrastrukturen. Täta regioner
med trängsel kan dra nytta av denna typ av investeringar. Nyttan riskerar emellertid
att motverkas av ökade trängselkostnader och andra negativa externa effekter.
Enligt neoklassisk tillväxtteori kan ökade investeringar i fysiskt kapital ge ökad produktivitet och tillväxt upp till en viss gräns. Därefter anses nyttan vara avtagande. I
ITPS studie görs en sammanställning av ett antal olika studier om produktivitetseffekter som visar att produktivitetseffekterna tenderar att falla över tiden, från cirka 30
procent vid mitten av 1950-talet ned till cirka 5–10 procent vid mitten av 1990-talet,
givet en 100-procentig ökning av infrastrukturen. Det teoretiska sambandet är synligt
men variationen mellan olika studier är betydande. Exempelvis finns det resultat från
1990-talet med en produktivitetseffekt på över 20 procent.104
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Ekonomiska konsekvenser av investeringar i
infrastruktur
Några av de viktigaste konsekvenserna av infrastrukturinvesteringarna är att transportkostnaderna för både varor och människor minskar då transporterna blir snabbare. Nya transportlänkar kan också minska trängseln på befintliga vägar och ger indirekta effekter. Förbättrad infrastruktur minskar även andra kostnader för näringslivet.
Företag har inte enbart direkta kostnader för transporter utan även kostnader för lager
inklusive ränte- och försäkringskostnader. Kortare transporttider och ökad leveranssäkerhet påverkar de logistiska processerna positivt och kostnader kan sänkas ytterligare. 105
Vid sidan av själva transportinfrastrukturen (länkar och terminaler), är det transportfordon och icke-materiell infrastruktur som påverkar transporternas effektivitet. Med
icke-materiell infrastruktur menas ekonomiska institutioner, lagar och regelverk,
transportpolitiken och styrsystem. Informationssystem och it-infrastruktur har också
betydelse för utfallet.
En annan positiv effekt av transportinfrastruktur är regionförstoring. Lägre transportkostnader och kortare transporttider ökar marknadsstorleken vilket bidrar till ökad
dynamik. Det ges också större möjlighet för produktion som ger stordriftsfördelar. En
större region utökar också arbetsmarknaden och ger ett större underlag för att företagen ska kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft. Detta förbättrar matchningen på
arbetsmarknaden.
Minskade transportkostnader kan på sikt även påverka företagens lokalisering. Omlokaliseringar kan sänka kostnader men även skapa nya möjligheter som exempelvis
specialisering, samlokalisering och kunskapsspridning. En förbättrad infrastruktur
ökar valfriheten så att lokaliseringen kan anpassas utifrån företagens specifika förutsättningar. När detta leder till en ökad regional specialisering och klusterbildning ger
det förutsättningar för produktivitetsvinster.

Infrastrukturinvesteringar i FoU-täta miljöer
Tillgänglighetens (mätt som restid etc.) påverkan på innovationskraften i innovativa
miljöer är relativt lite utforskad, om man jämför med den mycket omfattande litteraturen om den geografiska närhetens betydelse för innovationer. Regional innovationskraft beror av förmågan att ta till sig kunskap och nya idéer från andra regioner och till
hur lätt kunskap integreras i regionen och dess innovativa miljöer. Båda dessa processer underlättas av tillgängligheten inom och till regionen. Särskilt tyst kunskap som
kräver direktkontakt mellan människor är beroende av att regionen är tillgänglig, såväl
externt som internt.
Närhet är nära knutet till investeringar i transportinfrastruktur eftersom de syftar till
att förkorta geografiska avstånd, och således till att skapa tillgänglighet. Tillgänglighet
till kunskap och idéer i en region är relaterad till både geografisk närhet, hur lätt det är
att ta sig fram och hur lätt det är att finna mötesplatser.
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Flera forskare mäter tillgänglighet i innovativa miljöer med restider. Måttet restider
har fördelen att det även inkluderar kvaliteten och kapaciteten på infrastrukturen,
vilket i praktiken spelar stor roll för närheten. Ett generellt resultat är att affärsresorna
minskar snabbt i takt med att restiden ökar. Regioner med en hög kapacitet och kvalitet i transportinfrastrukturen har högre rörlighet och bättre förutsättningar för innovativa aktiviteter.
Andersson och Karlsson har studerat relationen mellan tillgänglighet och innovation
och föreslår att tillgänglighet används i stället för närhet i litteraturen om innovationsförmåga och kunskapsöverspill. De föreslår också att restider och inte geografiska
avstånd ska vara i fokus.106 Även när det gäller tillgängligheten till välutbildad arbetskraft är restider relevant och inte enbart den geografiska närheten.107

Investeringar i transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen
Stockholmsregionen står inför stora utmaningar i transportinfrastrukturen. I takt med
att bostäder byggs ut och befolkningen ökar måste även transportinfrastrukturen byggas ut i samma takt. Systemet behöver med andra ord utvecklas så att det kan fungera
med en framtida större befolkning och blir ett hinder för regionens utveckling.
Ytterligare en utmaning är behoven av en god fysisk tillgänglighet samtidigt som energipriserna och klimatkraven ökar. Det innebär att transportsystemet behöver anpassas
miljömässigt och socialt, och att kollektivtrafikandelen ökar så att ett bättre utnyttjande kan ske av den transportkapacitet som finns i regionen.
Transportsystemet behöver också möjliggöra en bebyggelsestruktur som är både tät
och flerkärnig. Därför behövs effektiva inomregionala spår- och vägförbindelser på
tvären och stärkt kapacitet i regioncentrum, så att kärnorna får ett centralt läge i regionen och förbinds med varandra.
Andra krav på transportsystemet är att det ska vara mer jämställt, anpassat för äldre
och funktionshindrade samt bidra till en säkrare trafik. Vart och ett av dessa krav är en
utmaning i sig. Ytterligare en utmaning är att minska systemets sårbarhet. Hög trafikbelastning i kombination med relativt få passagerare över Saltsjö–Mälarsnittet gör att
transportsystemet i Stockholmregionen är mycket störningskänsligt och sårbart. Störningar på en väg eller ett spår leder snabbt till svår överbelastning i andra delar av
systemet.108
För innovativa verksamheter är de externa länkarna som tidigare diskuterats mycket
betydelsefulla. Det innebär att Arlanda som internationell flygplats är en viktig faktor
för regionens utveckling. Det är också viktigt att transporterna till och från Arlanda
fungerar tillfredställande.
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Tillväxthämmande kapacitetsproblem
Transportinfrastrukturen i Stockholmsregionen präglas i dag av kapacitetsproblem.
Transportnätet har inte vuxit i takt med vare sig befolkningstillväxten eller ekonomin,
vilket hämmar tillväxten. En tydlig tillväxthämmande faktor i Stockholmsregionens
transportsystem är svårigheten för invånarna att ta del av hela regionens arbetsmarknad. En starkt bidragande faktor till denna brist är den alltför begränsade kapaciteten
över Saltsjö–Mälarsnittet. Om länsinvånarna, beroende på tillgänglighetsbrister mellan regionhalvorna, avstår från att resa sker en uppdelning av regionen, och transportkapaciteten behöver anpassas till fortsatt regionförstoring.
Den bristfälliga transportinfrastrukturen ger hela den förstorade Stockholmsregionen
outnyttjad potential för tillväxt som skulle kunna realiseras genom satsningar på infrastruktur och därigenom ökad tillgänglighet. Det är dock svårt att mäta hur mycket
tillväxt som genereras av exempelvis en ny sträcka motorväg eller järnväg. För svenska
data har man funnit att om tillgängligheten förbättras med 10 procent ökar genomsnittsinkomsten med 0,3 procent. Detta skulle innebära att om tillgängligheten i
Stockholms län ökar med 10 procent kan inkomsterna i länet höjas med 800–1 350
miljoner per år, jämfört med om inga tillgänglighetsförbättrande åtgärder genomförs.
Denna siffra tar inte hänsyn till att ökad tillgänglighet i Stockholm även ger positiva
effekter på inkomster i andra län. Inte heller tar den hänsyn till effekter för näringslivets transporter, utan i beräkningen ingår bara effekter för resor till och från arbetet.109
Därutöver skulle satsningar på kollektivtrafiken vara av godo för en hållbar utveckling.
Internationell forskning tyder på att det kan vara motiverat med relativt stora subventioner i kollektivtrafiken, i synnerhet i storstäder, genom att biltrafikens negativa effekter, som miljöskador, olyckor och trängsel är större i en storstad än i andra regioner. Bättre och billigare kollektivtrafik ger också en större lokal arbetsmarknad, vilket
innebär tillväxtmöjligheter. Ytterligare en anledning är att kollektivtrafiken har skalfördelar; om många reser i samma fordon blir resan billigare per person och trafikmängderna kan minska. Om kollektivtrafiken på sikt ska kunna realisera dessa positiva effekter måste dock resurser frigöras för investeringar i infrastrukturen, liksom i
drift- och underhåll, samt för modernisering av fordon och trafiksystem.

Bristfälliga satsningar
I Stockholms län investeras mindre per person än i övriga delar av landet. Under perioden 2004–2015 planerar Banverket och Vägverket att investera cirka 180 miljarder i
väg- och järnvägsinfrastruktur totalt i Sverige. Detta innebär att det investeras cirka
20 000 kronor per invånare – 8 000 kronor till vägar och 12 000 till järnvägar. För
Stockholms län är motsvarande siffra 15 000 kronor.
Stockholms län får även en mindre andel av de statliga investeringarna i väg- och
järnvägsinfrastrukturen än dess andel av befolkning och BNP. Under perioden 2000–
2004 fick Stockholms län 18 procent av de statliga medel för investeringar samt drift
och underhåll. Det kan jämföras med länets andel av BNP som uppgick till 29 procent.
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Stockholms län bidrar med en betydligt högre andel av transportinfrastrukturen än
vad övriga svenska län gör. I genomsnitt utgör den regionala satsningen per invånare
och år drygt 40 procent av det totala offentliga bidraget. Motsvarande siffra för Stockholms län är cirka 60 procent. För Västra Götalandsregionen, och särskilt Skåne, är
andelen betydligt lägre.
De som bor i Stockholms stad har också högre transportutgifter än de som bor i den
genomsnittliga staden. I en jämförelse med en vanlig större stad, i detta fall Jönköping, visar det sig en stockholmare har transportutgifter på i genomsnitt knappt
28 000 kronor per år att jämföra med cirka 23 000 för en Jönköpingsbo. I detta ingår
förutom direkta kostnader för bil, kollektivtrafik och trängselskatt även skattebidrag
till kollektivtrafiken och till kommunernas väghållning samt till medfinansiering av
statliga vägar och järnvägar.110
Invånarna i Stockholms län har alltså högre transportutgifter och får samtidigt en
mindre andel av de nationella investeringarna i väg och järnvägsinfrastruktur än boende i övriga landet. Till viss del är detta logiskt eftersom det är dyrare per individ att
förvalta infrastruktur i glesa regioner med ett vidsträckt, lågtrafikerat men underhållskrävande transportnät. Ser man däremot till behovet av att utveckla transportsystemet
för att svara mot den växande efterfrågan och landets tillväxtförutsättningar blir det
svårare att förklara varför regionen har en så låg andel statliga medel i sin transportinfrastruktur.

Svår och komplex planering
Stockholmsregionens bristfälliga transportinfrastruktur kan delvis förklaras av att
planeringsprocessen för infrastruktur är särdeles komplicerad. Ju tätare en region blir,
desto mer komplext blir det att tillhandahålla ett fungerande transportsystem. Vad
som sker i en del av systemet påverkar och påverkas av andra delar. Denna växelverkan gör dels att många blir berörda av de beslut som fattas, dels att det inför beslut
finns ett stort behov av att veta vad som kommer att hända med andra delar av systemet. En komplicerande faktor är också att det nästan alltid finns konkurrerande anspråk på marken. En annan är att de vägar och banor som ingår i de nationella närverken i allmänhet också utgör viktiga länkar för den lokala och regionala trafiken. De
nationella planeringssystemen riskerar därför att skapa låsningar i den förhandlingsplanering som ofta används.
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Stockholmsregionens konkurrenskraft som innovativ region
Resultat från rankningslistor
Stockholmsregionen står sig väl i jämförelse med andra regioner i internationella
rankningslistor. En analys av några olika mätningar från 2004 visar att Stockholmsregionen sammantaget faller väl ut, särskilt när offentliga satsningar på forskningsresurser står i fokus.111 Placeringen är dock sämre när det är näringslivet som studeras,
bland annat beroende på regionens perifera geografiska läge.
En sammanställning av sex olika rankningslistor för Sverige respektive Stockholm
visar en positiv bild. För Sveriges del gäller det särskilt satsningar på forskning, förmåga att ta till sig ny teknologi, goda institutioner, hög kvalitet på de finansiella marknaderna, väl fungerande myndigheter, goda kommunikationer, välutbildad arbetskraft
och social trygghet. Till nackdelarna för Sverige hör arbetsmarknadens funktionssätt,
skattesystemet, företagsklimat, höga priser och levnadsomkostnader och låg utdelning
på satsade forskningsresurser. Även Stockholmsregionen är stark när det gäller forskningsinvesteringar, välutbildad arbetskraft, miljö, livskvalitet och goda telekommunikationer, men uppvisar ett svagt företagsklimat, höga personalkostnader och perifert
läge.

Sammanställning av sex olika internationella
rankningslistor
Stockholmsregionens placering enligt sex olika internationella listor visas i tabell 1.
nedan. Skillnader i placering mellan de olika listorna beror på den inbördes vikt som
de ingående indikatorerna har i undersökningarna.
Mätningen The World Knowledge Competetiveness Index av Robert Huggins Associates är en av de mest erkända rankningslistorna av kunskapsregioner. Denna mätning
kom ut första gången 2002 och var den första globala undersökningen på regional
basis som syftade till att identifiera världens mest konkurrenskraftiga regionala ekonomier. Mätningen baseras på ett index som består av fyra huvudområden: kapitalinsatser, produktion i kunskapsekonomin, regional ekonomi samt uthållighet i kunskapssystemet. Regionens prestationer inom dessa områden mäts med 19 variabler
bland annat arbetskraft inom kunskapsekonomi, patentregistrering, privata och offentliga FoU-investeringar, utbildning, informationssamhällets infrastruktur med
mera.
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Placering

The World Knowl-

European Cities

Worldwide

Quality of Living

Anholt City

European Regional

edge Competetive-

Monitor 2006

Business Trip

Survey 2006

Brand Index

Growth Index E-REGI

2005

2006

ness Index 2006

Index 2006

1

San Jose

London

Vancouver

Zürich

London

London

2

Boston

Paris

Calgary

Genève

Paris

Paris

3

San Francisco

Frankfurt

Adelaide

Vancouver

Sydney

Dublin

4

Hartford

Barcelona

Honolulu

Wien

Rom

Madrid

5

Seattle

Bryssel

Cleveland

Auckland

Barcelona

Stockholm

6

Grand Rapids

Amsterdam

Brisbane

Düsseldorf

Amsterdam

Barcelona

7

San Diego

Madrid

Perth

Frankfurt

New York

München

8

Stockholm

Berlin

Montreal

München

Los Angeles

Helsingfors

9

Rochester

München

Melbourne

Bern

Madrid

Zürich

10

Los Angeles

Zürich

Pittsburgh

Sydney

Berlin

Luxemburg

11

Sacramento

Dublin

Sydney

Köpenhamn

San Fransisco

Stuttgart

12

New York

Milano

Atlanta

Wellington

Toronto

Köpenhamn/
Öresund

13

Minneapolis

Prag

Wien

Amsterdam

Geneve

Lyon

14

Denver

Düsseldorf

Boston

Bryssel

Washington

Wien

15

Detroit

Lissabon

Minneapolis

Toronto

Bryssel

Amsterdam

16

Riverside

Hamburg

Köpenhamn

Berlin

Milano

Göteborg

17

Philadelphia

Stockholm

Zürich

Melbourne

Stockholm

Oslo

18

Portland

Warszawa

Stockholm

Luxemburg

Edinburgh

Frankfurt

19

Austin

Birmingham

Geneve

Ottawa

Tokyo

Valencia

20

Uusimaa, Finland

Geneve

Washington

Stockholm

Prag

Bryssel

Tabell 1. Internationella rankinglistor. Källa: Mälardalsrådet ”Stockholm–Mälardalsregionen, en
världsspelare?”(2006)

Stockholmsregionen uppvisar mycket goda resultat i denna undersökning. Både 2004
och 2005 är Stockholm den starkaste regionen utanför USA, med placering som
nummer 15 år 2004 och nummer 8 år 2005. De faktorer som är regionens främsta
styrkor enligt undersökningen är den ekonomiska aktiviteten, hög privat FoU, privat
riskkapital samt den höga sysselsättningen inom främst bioteknik och kemi men även
it, data, instrument och elektronikindustri. Enligt mätningen anses lönekostnader och
den höga andelen offentlig FoU vara svagare faktorer.
I en annan välrenommerad rankningslista European Cities Monitor 2006 av Cushman
och Wakefield (sedan 1998 inklusive Healey och Baker) står sig Stockholm inte lika
bra. Denna rankning baseras på intervjuer med drygt 500 företagsledare i Europa om
var det är bäst att lokalisera företag. Här kommer Stockholm på 17:e plats.
I undersökningen är bilden av Stockholms kvaliteter splittrad och beror på vilken
faktor som studeras. Stockholm anses vara bland de fem bästa inom två av de fyra
faktorer som mer än hälften av företagsledarna uppgett vara de viktigaste för etableringsbeslut, nämligen tillgången till kvalificerad personal och telekommunikationernas kvalitet. Stockholm är samtidigt bland de lägst placerade när det gäller andra fak-
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torer som anses viktiga, som tillgång till marknader samt internationella kommunikationslänkar. Bland de faktorer som har minst betydelse för etableringar lyckas Stockholm däremot förhållandevis väl, till exempel när det gäller språk, livskvalitet för anställda och miljö.
Den sammantaget blygsamma positionen när det gäller attraktivitet vid lokalisering är
en utmaning inför framtiden, eftersom lokalisering är ett av de områden där regioner
de facto konkurrerar med varandra. Andra områden med reell konkurrens gäller
forskningsresurser och specifik arbetskraft. När det gäller övriga områden som mäts
genom rankningslistornas indikatorer konkurrerar dock regioner vanligen inte direkt
med varandra.
Även forskningen och den högre utbildningen har rankningslistor. En av dessa är den
så kallade Shanghailistan som tas fram av Institute of Higher Education Shanghai
Jiao Ton University. Shanghailistan rangordnar totalt 1000 universitet i världen utifrån utbildningens kvalitet, kvalitet hos lärare och forskare, forskningsresultat och
lärosätenas storlek. Listan är fokuserad på matematik och naturvetenskap och dess
tätplatser domineras av amerikanska universitet, med undantag av Cambridge på
andra plats och Oxford på tionde plats (år 2005). Karolinska institutet kommer på
plats 45, Uppsala universitet på plats 60, Stockholms universitet på plats 93 och Lunds
universitet på 99. Sverige har således fyra universitet bland de 100 bästa universiteten
i världen, varav tre i Stockholm–Uppsalaregionen. Utifrån att Sverige är ett litet land
så är Sveriges och Stockholms prestation god. Endast fyra länder i världen (USA, England, Japan och Tyskland) har flera universitet än Sverige bland de 100 främsta (år
2005).
Rankningslistan World University Rankings utges av tidskriften Times och Times
Higher Education Supplement. Times Higher Education Supplement tas fram för olika
vetenskapsområden och även för samtliga områden. Rankinglistan omfattar 200 universitet och baseras utöver akademiska kriterier även på bedömningar av arbetsgivare.
Den ges ut årligen och har varit stabil för de bästa lärosätena, medan placeringarna
längre ner i listan (där de svenska universiteten, förutom Karolinska institutet, finns)
har varierat mer. På listan för år 2005 toppar Harvard totallistan för världen och intar
första platsen inom humaniora, samhällsvetenskap och biomedicin. Inom science
placerar sig Cambridge främst och inom teknik och it har Berkeley förstaplatsen. Inom
biomedicin placerade sig Karolinska institutet år 2005 på plats nummer 4 i världen. På
plats 70 återfinns Uppsala universitet och på 98:e plats ligger Lunds universitet. Inom
teknik och it finns KTH på plats 58 och Chalmers på 59. Stockholms Handelshögskola
intar en 54:e plats inom området samhällsvetenskap.
Ytterligare en lista utges av Financial Times och denna fokuserar på universitet och
institutioner som erbjuder olika former av utbildning inom ekonomi, management och
ledarutveckling. Stockholms Handelshögskola låg på 8:e plats i Europa år 2005 med
sitt civilekonomprogram. På executive education-rankningen ligger Handelshögskolan
på 34:e plats i världen.
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Det anses ofta att svenska lärosäten placerar sig väl i internationell rankning, åtminstone i ett europeiskt perspektiv. Dock kan man begrunda att om man har som mål att
vara den mest attraktiva regionen i Europa och bygger sina främsta styrkor på innovativa och forskningsintensiva verksamheter, så borde regionen rimligen ha lärosäten
som är i paritet med målet. De borde följaktligen sikta ännu högre.

Tillgänglighet till kunskaps- och transportinfrastruktur
enligt ESPON
Det finns även andra jämförande undersökningar som tar upp hur Stockholmsregionen står sig i en internationell jämförelse när det gäller tillgänglighet till kunskapsoch transportinfrastruktur och förutsättningarna för innovativa verksamheter. En
källa till internationella jämförelser av regioner är ESPON (European Spatial planning
observation network) ett Interreg-program där alla EU:s medlemsländer ingår tillsammans med Norge och Schweiz. Regionplane- och trafikkontoret har med hjälp av
ESPON-materialet, kompletterat och uppdaterat med jämförande europeisk statistik,
jämfört regionens styrkor och svagheter med omvärldens.112
ESPON-materialet lyfter fram flera faktorer som pekar ut Stockholmsregionen som en
dynamisk och innovativ region:
FoU-arbetskraft. Stockholmsregionen har ESPON-områdets högsta andel arbetskraft
inom vetenskap och teknik. Dessutom arbetar cirka 1,2 procent av Stockholmsregionens arbetskraft inom forskning och utveckling, vilket placerarregionen i det europeiska FoU-toppskiktet.
FoU-infrastruktur. Antalet publikationer från universitet och offentliga forskningsinstitut, antalet forskningsparker samt antalet Business Innovation Centers tillhör det
europeiska toppskiktet.
FoU-pengar. FoU-investeringarna, mätt som andelen av regionens BNP, är mycket
höga i Stockholmsregionen, vilket återspeglar regionens FoU-intensitet.
Innovation. Precis som Regionplane- och trafikkontoret framhåller är regionen inte
lika framstående vad gäller innovation som den är inom FoU.
Utbildning. Stockholmsregionen har en relativt hög andel befolkning med
eftergymnasial utbildning, vilket bidrar till regionens starka humankapital. Det gynnar
ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv. Däremot är andelen
invånare med högre högskoleutbildning (eftergymnasial tre år eller mer) i Stockholmsregionen endast i europeisk medelklass. Majoriteten av storstadsregionerna
i Europa har en större andel invånare med högre högskoleutbildning.
Internationella huvudkontor. Stockholmsregionen utmärker sig genom att
vara den enda perifera stadsregionen som är ett viktigt säte för internationella
huvudkontor utanför Pentagonen (det vill säga det område som ligger innanför femkanten London – Hamburg – München – Milano – Paris).
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Lissabonagendan. Stockholmsregionen tillhör de fyra mest konkurrenskraftiga
regionerna i Europa med hänsyn till de sju ekonomiska indikatorerna förknippade
med Lissabonagendan.
Kreativitet. Stockholmsregionens andel människor som arbetar inom kulturella
och kreativa yrken är bland de högsta i Europa.
Även när det gäller tillgängligheten och transportinfrastruktur analyseras i ESPONmaterialet. Några slutsatser som framhålls är:
Stockholmsregionens tillgänglighet är i ett europeiskt perspektiv mycket lågt för
väg- och tågtrafik och medelmåttigt inom flygtrafiken. Stockholms integration i motorvägsnätet och järnvägsnätet är dock mycket bra i nationellt perspektiv. I mätningar
av hur lång tid det tar att nå ett visst antal människor visar det sig att Stockholmsregionen i en europeisk jämförelse har mycket låg tillgänglighet vad gäller alla markbundna transportmöjligheter. Vad gäller vägtransporter ligger Stockholmsregionen i samma klass som NUTS 3-regionerna Oslo, Helsingfors, Tallinn, Riga och Dublin. När det
rör sig om järnvägstransporter ligger regionen i samma klass som NUTS 3-regionerna
Oslo, Helsingfors, Tallinn, Riga, Aten och Lissabon.
I relativa termer har Stockholmsregionens markbundna tillgänglighet försämrats
under de senaste åren. Under 2000-talet har transportnätverken i Centraleuropa
byggts ut, vilket har medfört att många centraleuropeiska regioner fått förbättrad
tillgänglighet och att Europas genomsnittliga tillgänglighetsnivå har ökat betydligt.
Stockholmsregionens absoluta tillänglighet har inte påverkats nämnvärt av detta,
vilket medför att regionens tillgänglighet i ett jämförande perspektiv har försämrats.
Stockholmsregionens tillgänglighet via flygtrafik ligger under det europeiska genomsnittet. I ett europeiskt perspektiv kan den geografiska orienteringen av destinationerna till och från, samt volymen av trafiken på Arlanda, jämföras med flygplatserna i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Lissabon, Barcelona och Aten. Helsingfors har
bättre tillgänglighet än Stockholm på grund av sin närhet till S:t Petersburg, medan
Oslos tillgänglighet påverkas positivt av att London ligger närmare. I EU–EEAområdet är det bara fem huvudstäder som har en flygtillgänglighet
som ligger under det totala områdets genomsnitt. Dessa städer är Stockholm,
Tallinn, Lissabon, Valletta och Nicosia, varav de två sistnämnda bedöms ha lägst
tillgänglighet.
Den sammantagna bilden från ESPON är således att tillgängligheten till kunskapsinfrastruktur är en konkurrensfördel för Stockholmsregionen, medan det geografiska
läget och transportinfrastrukturen är konkurrensnackdelar för regionen.
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Analys och slutsatser
Stockholm-Uppsalaregionen är i dag en region med stark innovations- och förnyelsekraft. Dessa styrkor behöver förvaltas väl för att regionen också i framtiden ska bibehålla sin attraktivitet och konkurrensförmåga. En kunskapsinfrastruktur med hög
internationell klass och en ändamålsenlig transportinfrastruktur är viktiga grundförutsättningar för detta. Transportinfrastrukturen är en förutsättning för att skapa närhet mellan människor och kunskapskällor såväl innanför som utanför regionen. Denna
närhet är en av förutsättningarna för det kunskapsöverspill av olika slag som lägger
grunden för regionens innovativa processer.
För att kunna tillvarata och vidareutveckla de styrkor regionen besitter och för att den
tillgängliga kunskapen ska leda till innovativa processer krävs dock mer. Denna forskningsöversikt pekar på ett antal faktorer som bidrar till att infrastruktur för kunskap
och för transporter kan leda till regional utveckling. Nedan görs en genomgång av de
faktorer som är viktiga för att kunskap och transporter ska bidra till den regionala
utvecklingen.
Väl fungerande aktiva nätverk är en av de viktigaste mekanismerna för kunskapsöverspill. Det finns olika slags nätverk som passar olika typer av företag i olika livscykler. Nätverken i sig växer fram nerifrån och utifrån olika gruppers behov och gemensamma intressen, men offentliga aktörer, intresseorganisationer och fastighetsägare
kan vara viktiga för att ge förutsättningarna bland annat genom att skapa täta miljöer
med mötesplatser och arenor. Nätverken behövs för att den tysta kunskapen, som
kräver personliga kontakter och som ofta är särskilt betydelsefull i innovationsprocessens första skeden, ska spridas. För att man ska kunna överföra den tysta kunskapen
är det viktigt med geografisk närhet som underlättas av korta restider och en ändamålsenlig transportinfrastruktur.
En rörlig arbetsmarknad är också en viktig mekanism för överföring av tyst kunskap.
Människor som flyttar mellan olika miljöer kan ge interaktion mellan företag såväl
som mellan företag och forskningsmiljöer. Arbetsmarknadsrörlighet kan också bidra
till kunskapsöverspill och interaktion mellan små och stora företag. Rörligheten på
arbetsmarknaden kan påverkas av offentliga insatser på en mängd sätt, både i den
nationella politiken och genom regionala och lokala initiativ.
Kunskapsöverspill till små och medelstora företag är en viktig aspekt för de innovativa processerna. Kunskapsinfrastrukturen behöver göras tillgänglig även för småföretag. De stora innovativa företagen satsar ofta betydande resurser på FoU och har vanligen internaliserat processer för att skapa de nätverk och kunskapsflöden som de
innovativa verksamheterna kräver. Mindre företag kan vara betydande innovatörer,
men för att dessa innovationer ska kunna kommersialiseras behövs i större utsträckning externt kunskapsöverspill genom täthet, nätverk, mötesplatser, intermediärer,
finansiärer med mera. Särskilt de små företagens möjligheter och förutsättningar att
vara delaktiga i innovationsprocesser påverkas av hur väl mekanismerna för kunskapsöverspill fungerar i en region.
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Intermediära aktörer för spridning och anpassning av kunskap från forskning till
företag är en faktor som ökar förutsättningarna för att kunskapsinfrastrukturens överspill ska gå från teoretisk forskning till regional utveckling. Dessa aktörer kan vara av
olika slag (konsulter, fastighetsägare, anordnare av seminarier, nätverksorganisatörer,
extraarbetande forskare m.fl.) och banar väg för att kunskap ska kunna gå mellan olika
miljöer.
Kunskapsinflöde från externa källor krävs för att inte regionens aktörer ska drabbas
av inlåsning och enbart vara hänvisade till kunskapsflödena i den lokala miljön. De
lokala processerna för kunskapsöverföring och den infrastruktur som krävs för detta
är viktig men de mest framgångsrika innovativa företagen har även internationella
nätverk och är en del av internationella kunskapsflöden. Insatser bör därför inte enbart fokusera på länkarna i den lokala miljön, utan också på möjligheterna till internationell – och nationell – öppenhet för att vara en importhamn. Här spelar infrastrukturen en viktig roll för att möjliggöra effektiva transporter internationellt och till andra
regioner. Bra flygförbindelser är en förutsättning för att möjliggöra de externa kunskapsflödena.
Lokal spridning av externa kunskapsflöden gör det möjligt för företag utan egna internationella nätverk att berikas av den internationella kunskapsfronten. Forskningsinstitutionernas och storföretagens externa länkar och den kunskapsgenerering det ger
kommer då även lokala aktörer till nytta. Inom storföretag finns etablerade processer
för såväl extern kunskapsgenerering som spridning inom organisationen. När det
gäller mindre företag är detta uppgifter som måste tas av externa parter. Ett klimat av
öppenhet, förändringsbenägenhet och mottagarkompetens hos de små företagen är en
förutsättning för att vara delaktig i denna utveckling.
Entreprenöranda och intraprenöranda är ytterligare grundläggande faktorer i en
region med betydande innovativa verksamheter. Innovativa företag innebär ett risktagande och överlevnadsgraden kan vara relativt låg utan att den idé och de forskningsresultat som ligger i botten behöver förkastas. I vissa fall kan det dröja innan idéerna
bär frukt. Regionen måste kännetecknas av dynamik där företag startas och misslyckas, men där kunskapen kan gå vidare. Gjorda erfarenheter inom dagens FoU-miljöer
(såsom inkubatorer, vetenskapsparker med mera) ska tas tillvara för att vidareutveckla
och stärka regionens innovativa miljöer.
Väl anpassade och tillväxtfrämjande institutioner, lagar och regelverk för exempelvis
patentlagstiftning, regler för avknoppning med mera. Offentliga regelverk kan hämma
eller stimulera det innovativa klimatet. Inom forskningen diskuteras exempelvis vad
som gör att innovationsgraden är större i USA och i vilken utsträckning lagar och
andra ramverk spelar roll. Det finns också utrymme för nytänkande när det gäller
regelverk som kan främja innovativa aktiviteter inom delar av den offentliga sektorn,
exempelvis vården. Därutöver är det viktigt att processen från forskningsresultat till
färdig produkt inte har oöverstigliga hinder i något led.
Åtgärder för att värna om stora forskningsintensiva företag. Kunskapsinfrastrukturen är inte bara forskningsinstitutioner och lärosäten. Inom de större företagen sker
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en väsentlig del av forskningen och här finns en betydande kunskapsinfrastruktur.
Samspelet mellan storföretagens kunskapsinfrastruktur och småföretagens innovationskraft ska inte glömmas bort och komma i bakgrunden, jämfört med lärosätena
och miljöerna kring dessa.
Ett diversifierat regionalt näringsliv möjliggör att kunskapsöverspill från olika verksamheter kan korsbefrukta varandra. Detta kräver kännedom om och lyhördhet för
olika behov och attraktionsfaktorer hos olika verksamheter, inom de delar av den
offentliga sektorn som på olika sätt möter och servar näringslivet. Storstadens främsta
fördel är att det finns utrymme för både profilering och diversifiering.
Befintligt näringsliv är en attraktionsfaktor för andra som ser dem som kunskapsinfrastruktur med potentiellt kunskapsöverspill. Denna kunskapsinfrastruktur är värdefull och leder till positiva spiraler där nya företag attraheras av potentiellt överspills
och inte minst får ta del av den gemensamma arbetsmarknaden.
Konkurrenskraftiga utbildningar med hög kvalitet och rätt inriktning för att regionen ska kunna erbjuda en intressant arbetsmarknad. Detta är en grundförutsättning
för att kunna ha den kunskapsinfrastruktur som krävs för att vara en innovativ storstadsregion. Arbetskraften är enligt flera forskningsstudier ännu viktigare som lokaliseringsfaktor än eventuellt kunskapsöverspill. Samspel mellan behovet av specifik
arbetskraft och utbildningarnas inriktning är avgörande för konkurrenskraften vid
lokalisering av innovativa verksamheter.
En attraktiv arbets- och livsmiljö så att kompetensen stannar och kan attrahera
andra. Arbetskraft med specifik kompetens är avgörande för att skapa den mottagarkapacitet hos företagen som krävs för att ta till sig kunskap från övrig infrastruktur.
Ett stimulerande yrkesliv tillsammans med en attraktiv livsmiljö utifrån olika gruppers
perspektiv och värderingar behövs för att regionen ska kunna locka till sig och behålla
kritisk kompetens. Vad som är attraktivt kan växla mellan olika grupper och kännedom krävs hos offentliga aktörer för att så långt som möjligt tillgodose denna attraktivitet i den utsträckning det är planeringsbart.
Transportinfrastrukturen kan stimulera innovativa verksamheter och främja regional utveckling, men inte utan att förutsättningarna i övrigt finns. Transportinfrastrukturen samvarierar med tillväxten men har också avtagande avkastning. Tillsammans
med kunskapsinfrastrukturen kan dessa två strukturer ömsesidigt förstärka varandra.
Att offentliga aktörer visar lyhördhet för marknadssignaler och planerade komplementära privata investeringar är en förutsättning för strategisk planering av transportinfrastruktur och kollektivtrafik.
En transportinfrastruktur som bidrar till närhet, det vill säga korta restider. Inom
forskningen betonas närhet i bemärkelsen korta restider, inte bara geografisk närhet.
Snabba kommunikationer mellan olika innovativa miljöer i regionen, och ut till flygplatser främjar det innovativa klimatet. Ökad tillgänglighet till de innovativa miljöerna
genom investeringar i transportinfrastrukturen underlättar kunskapsöverspill. Samtidigt ska även andra former av närhet beaktas som avgörande förutsättningar för inter-
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aktion. Begreppet närhet behöver vidgas till att gälla inte enbart geografisk närhet,
utan också exempelvis organisatorisk, kognitiv, social och institutionell närhet.
En förstorad region genom transportinfrastruktur kan bidra till att öka dynamiken
bland annat vid lokaliseringsbeslut, men samtidigt måste tätheten säkras. En större
region erbjuder större möjligheter för diversifiering och innebär även en större marknad för såväl arbetskraft som kunder. En transportinfrastruktur som ger korta restider
är en förutsättning för fortsatt regionförstoring. Transportinfrastrukturen behöver
även utformas så att olika noder i regionen, och internationellt, knyts till varandra.
Samtliga ovanstående faktorer är förutsättningar för att på bästa sätt kunna tillvarata
Stockholm-Uppsalaregionens infrastruktur för innovativa miljöer. Hur väl det fungerar i detalj idag i regionen ligger utan för denna rapports bedömningsförmåga. Sammantaget är regionen stark i sina innovativa verksamheter. Det råder dock inte full
klarhet i vilken utsträckning det är tack vare styrkor eller trots brister hos de faktorer
som forskningen kommit fram till är viktiga. En politik och planering som har ambitionen att skapa gynnsamma förutsättningar för regionens innovativa förmåga bör
också främja ovan nämnda faktorer. Många av dem är inte möjliga att påverka direkt
med offentliga åtgärder, men åtgärderna kan i många fall skapa en god grogrund för
att de ska kunna växa fram.
Att bädda för gynnsamma förutsättningar för Stockholm-Uppsalaregionens innovativa
miljöer och för att regionens innovativa processer ska kunna utvecklas väl, är en uppgift som bör ske i samspel mellan näringsliv, offentliga aktörer och institutioner för
utbildning och forskning. De organisationer som är nära dessa verksamheter måste
vara lyhörda för behoven, så att de kan bygga vidare på dagens styrkor och möjligheter. Likaså måste utmaningar som ligger i vägen för att Stockholm-Uppsala också i
framtiden ska vara en region som bygger sitt välstånd på sin innovativa förmåga och
förnyelsekraft hanteras.
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En forskningsöversikt

Hur skapas goda villkor för innovation och innovativa miljöer?
Vad betyder regionala universitet och högskolor? Vilken roll spelar kommunikation och infrastruktur? I denna rapport ges en forskningsöversikt över transport-

som drivs av Regionplane- och trafikkontoret, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Uppsala kommun, Regionförbundet i Uppsala, Stockholms stad och Nutek.
Projektet startades under våren 2007 och pågår till och med sommaren 2008.
Inom projektet ställs frågor om vad som karaktäriserar FoU-täta miljöer. Vad
avgör var och hur miljöerna utvecklas? Projektet är ett led i arbetet med en ny
regional utvecklingsplan för Stockholms län. Resultaten är också viktiga för det
framtida planeringsarbetet i Uppsala kommun och län.

