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Just nu genomförs stora investeringar i Stockholms
regionen, något som är avgörande för regionens tillväxt och
attraktivitet. Det investeras i kollektivtrafik, vägar, sjukhus
och bostäder. Men det görs också stora investeringar i sådant
som inte är lika lätt att se, såsom forskning och utbildning.
Investeringar brukar definieras som en satsning av ekonomiskt värde i syfte att uppnå en långvarig eller bestående
nytta som överstiger den nytta vi avstår från i nutid, för att
kunna göra investeringen. Vi kan alltså se fram emot långvarig och bestående nytta i en rad olika avseenden. Samtidigt
förutsätter investeringar ofta också en skuldsättning. De gäller både individer, företag, kommuner, landsting och stater.
Under senare år har särskilt hushållens skuldsättning och stigande statsskulder i ett antal europeiska länder varit i fokus.
Utmaningen är att genomföra de stora investeringar som
krävs och samtidigt kunna hantera de skulder de för med sig.
Det är också viktigt att de investeringar som görs i regionen
understödjer varandra och kopplas ihop på ett bra sätt. SLL
Tillväxt, miljö och regionplanering har tagit fram en rapport
som snart publiceras, Synergier mellan investeringar – För en tät
och flerkärnig Stockholmsregion, som belyser synergier mellan
investeringar på åtta olika platser i regionen. Den redovisar
hur offentliga investeringar kan leda till privata. Rapporten
tar också upp sambanden mellan olika investeringar i regionen och att de sammantagna effekterna blir större när en
investering drar med sig andra investeringar.
Ett exempel på en nära sammanläkning av olika typer
av investeringar är överenskommelsen om utbyggnad av
tunnelbanan, där investeringen i tunnelbanan kopplas till
investeringar i välbehövliga bostäder, och på sikt sannolikt
också i andra investeringar såsom nya företagsetableringar.
Det är viktigt för att vi ska få maximal nytta av de investeringar som görs. Det uppstår också nya sätt att finansiera
investeringar och expansion. Ett intressant sätt för företag
att växa är gräsrotsfinansiering, så kallad crowdfunding, med
privatpersoner som finansiärer.
Slutligen vill vi passa på att rikta ett stort
tack till alla er som deltog i läsarundersökningen. Extra roligt är att de flesta av er
som tog er tid att svara är mycket nöjda
med tidningen. Ni läser den flitigt och ger
överlag ett gott helhetsbetyg. I höst
kommer vi att titta på hur vi kan
göra tidningen bättre. Men
fortsätt gärna att ge oss era
synpunkter på tidningen och dess innehåll
även framöver!

Peter Haglund
direktör Tillväxt, miljö
och regionplanering (TMR)
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Stockholmsregionen växer. För att klara befolkningstillväxten och
stå sig i den internationella konkurrensen krävs investeringar.
– Ett nära samarbete mellan offentliga och privata investerare
är viktigt, liksom ett långsiktigt tänkande, säger Cecilia Lindahl,
regionplanerare på TMR.
Text: Ingela Ström Foto: Stefan Bohlin

Gemensam målbild
bakom framgången
Vilka samband kan finnas mellan olika
investeringar i regionen? Kan effekterna beskrivas som synergier där de sammantagna
effekterna blir större än när en investering
följs av en annan?
För att få en ökad förståelse för hur
olika investeringar påverkar varandra har
rapporten ”Synergier mellan investeringar – För en tät och flerkärnig Stockholms
region” tagits fram av Stockholms läns
landsting/Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR. Här analyseras åtta stadsutvecklingsområden i regionen. Vad blev bra, vad
blev mindre bra, och framför allt – varför?
– Det är intressant att se att fallstudierna
är samstämmiga på några punkter, säger
Cecilia Lindahl. En är att investeringar inte
generellt kan sättas in i förutsägbara kedjor
av effekter; det krävs ett nära samarbete
i de enskilda processerna för att synergi
effekter ska utvecklas. En annan är att det
faktiska förloppet i allmänhet inte motsvarar de ambitioner man hade från början,
varken i offentliga eller privata initiativ.
Anledningarna är givetvis flera och
kopplade till varje utvecklingsprojekts unika förutsättningar, konstaterar hon. Ändå
kan man säga att vissa saker
krävs för att investeringar
ska leda till följdinvesteringar som ger synergieffekter.
– Man måste ha en gemensam målbild, ett långsiktigt tänkande och flexibiCecilia Lindahl
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litet. För att klara detta behövs någon form
av plattform för samverkan.
Hon understryker hur viktigt det är att
inblandade parter jobbar ihop och ser långsiktigt på det som ska göras i ett område.
Vilka förutsättningar finns i omvärlden – i
Stockholmsregionen, i Sverige och utanför
landets gränser.
– Vi har många internationella företag
i regionen och vi vill attrahera såväl nationella som internationella investerare. Ingen
plats är en isolerad ö i dag. Därför är en
gemensam målbild viktig.
LÅNGSIKTIGHET VIKTIGT

När det gäller långsiktighet kan det vara
ett problem för privata investerare att det
ibland tar lång tid innan resultat syns. Här
tror Cecilia Lindahl att flera behöver samverka och stödja varandra, och kanske ska

det till och med finnas medel för att stödja
en väntan på ”rätta” hyresgästerna.
– Det är också viktigt att vi som offentliga och politiskt styrda aktörer visar oss
pålitliga. Att planerade initiativ och investeringar verkligen genomförs; att målbilden
är väl förankrad genom samverkan på alla
plan och med alla parter.
Däremot måste det finnas flexibilitet
när det gäller vägen till målet, betonar hon.
Man måste hela tiden vara uppdaterad på
vad som händer i omvärlden, och ha förmåga att ompröva vägen dit när man ser
andra och bättre alternativ.
Stadsutveckling tar tid, lång tid.
Ta Kista exempelvis, en av de åtta stadsdelar som analyseras i rapporten, och som i
dag räknas till en av världens största ICThubbar.
– I Kista har man arbetat väldigt långsik-

Sickla köpkvarter är resultatet av bra samarbete mellan Nacka kommun och Atrium Ljungberg.
”Växthuset” som bland annat rymmer café är ritat av Nyréns Arkitektkontor.

tigt alltsedan 1970-talet. Här har alla haft
samma målbild och offentliga och privata
aktörer har stöttat varandra.
GEMENSAM NÄMNARE

En tydlig gemensam nämnare för att ett
område ska fungera bra är blandningen
av verksamheter – bostäder, arbetsplatser,
handel, kultur, utbildning.
Cecilia Lindahl konstaterar att regional
utvecklingsplanering handlar mycket om
att utveckla strategier för att förbereda investeringar.
– Regionen växer och vi är väldigt beroende av de investeringar som görs. Vi
måste samarbeta bättre och mer med privata investerare för att få den gemensamma
bilden av hur vi vill bygga upp Stockholms
regionen. Varje ställe har
sina förutsättningar. Det
som är intressant med fallstudien är att se de olika skedena och varför det ibland
inte blev som man tänkt sig.
Stephan Tolstoy

Stadsutveckling är också att finna nya
funktioner för byggnader och områden när
verksamheter läggs ner eller flyttar. Inte
minst här är samarbetet mellan kommun
och investerare viktigt. I Södertälje stod exempelvis en lokalvolym motsvarande åtta
Hötorgsskrapor ledig när AstraZeneca lade
ner sin verksamhet. Dock inte tom, för här
lämnades en hel del avancerad laboratorieutrustning.
NYTT FORSKNINGSCENTRUM

Acturum, som ägs av Peab och Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag FAM,
har köpt lokalerna. Här skapas nu ett nytt
forskningscentrum.
– Det är en lika mäktig som intressant uppgift, säger Acturums ordförande
Stephan Tolstoy. Kvalitet och en bra mix
av företag är en nyckelfråga. Vi säger inte
gärna nej till någon, men har man inte tillräcklig finansiering och uthållighet så är vi
väldigt tveksamma.
Acturum arbetar via flera kanaler och

nätverk för att hitta intressenter. Samarbetet med Södertälje kommun är nära
och målsättningen är att
verksamheten ska gynna Linus Kjellberg
orten.
Ett annat exempel är Sickla köpkvarter som Atrium Ljungberg köpte när Atlas
Copco flyttade industriproduktionen från
området. I dag är det en livlig handelsplats
med kulturhus, kunskapscentrum och arbetsplatser.
– Vi har haft ett nära samarbete med
Nacka kommun från start, säger Linus Kjellberg, chef för affärsutveckling hos Atrium
Ljungberg. Det är viktigt att båda parter
är tydliga med vad de vill uppnå; då kan
man hitta bra och attraktiva lösningar. Vi
har varit noga med hyresgäster för att få
en bra mix.
– Ett långsiktigt tänkande är självklart
för oss eftersom vi fortsätter att förvalta det
vi bygger. Förhoppningen är att långsiktigheten ska ge synergier för båda parter. l
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Stockholm Buissness Region verkar
för fler utländksa investeringar i
Stockholmsregionen. Infrastruktur är
ett område där förutsättningarna varit
goda under de senaste åren.

ÖPPNA FÖR INVESTERING

Det stora byggbolaget Acciona från Spanien har
sedan 2012 en filial i Stockholm och tanken är att den
ska växa och bli ett dotterbolag om några år. Det har
lett till att även ett spanskt underentreprenadföretag
har visat intresse för att etablera sig här.
Text: Karin Wandrell Foto: Colourbox

Ignacio Fuente Goig är vd
för Acciona i Sverige och räknar upp ett antal skäl till varför bolaget valde att etablera
sig i Stockholm.
– Om man tittar på den
Ignacio Fuente Goig
nationella planen för transportsystemet 2014–2025 så visar den att
nästan 50 procent av allt byggande kommer att ske i Stockholmsregionen. Det
finns dessutom ganska få byggbolag här
och många potentiella privatkunder, vilket
vi ser som positivt.
Andra fördelar Stockholm kan erbjuda
jämfört med andra länder är statlig finansiering av infrastrukturen, transparens och
juridisk säkerhet. Ignacio Fuente Goig menar också att Sverige ligger ”nära” Spanien
och eftersom de båda länderna har en bra
relation är det lätt att göra affärer.
Enda svårigheten han ser just nu är att
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det är svårt att hyra in personal i byggsektorn trots att kompetensen finns. Men
han känner sig ändå mycket hoppfull inför
framtiden.
– I dag har vi till exempel ett antal kontrakt med Trafikverket och vi jobbar med
att utveckla företaget varje dag.
LITEN KONKURRENS

En anledning till att Acciona valde att investera i Stockholmsregionen är att Stockholm
Business Region Development år 2007 identifierade byggbranschen som en bransch
där det fanns plats för fler aktörer. Det
gällde särskilt inom infrastruktur där konkurrensen var liten vid de stora projekten.
– Vi gjorde ett antal roadshows till flera
av Europas största byggföretag och presenterade möjligheterna i Sverige, säger Johan
Callin, Stockholm Business Region Development. I Spanien hade byggbranschen

börjat få stora problem och
jag bokade ett möte med
Acciona för att presentera
Stockholmsregionens möjligheter.
Vid den tidpunkten Johan Callin
var Acciona mycket tveksamma och menade att de snarare skulle
expandera till stora grannländer eller Sydamerika, men i takt med den allt sämre
spanska byggkonjunkturen kom de med
tiden ändå till Sverige för att titta på den
svenska marknaden.
– De började agera i Stockholm 2011 och
ett år senare flyttade Ignacio Fuente Goig
hit och startade upp filialen. Vi har hållit
kontakten och hjälper till där vi kan, säger
Johan Callin.
EUROPAS MEST SNABBVÄXANDE STAD

Stockholm Business Regions uppgift är att
öka antalet utländska företagsetableringar i
Stockholmsregionen eftersom det är viktigt
för tillväxten. Totalt är det 52 kommuner
som tillsammans är med och arbetar för
detta.
– När man pratar investeringar är det lätt
att tro att det kommer hit en farbror med
en stor påse pengar och bygger en fabrik på
en åker, men riktigt så ser det inte ut, säger Olle Zetterberg, vd, Stockholm Business

Region. Det vi pratar om
med tilltänkta investerare är
snarare vilka andra företag
och starka aktörer som verkar här. Det är sådant som
lockar, för då vet de att det
Olle Zetterberg
finns kompetent personal
att rekrytera och företag att samarbeta med.
Det Stockholm kan erbjuda är dels en
stadig tillväxt i ekonomin och dels är det
en av Europas mest snabbväxande städer,
vilket gör att det är intressant på sikt att
vara med från början för många företag.
– Stockholm är också en testbädd för
nya produkter, speciellt inom teknik. Det
går att i liten skala göra försök här för att
se om folk nappar. Vi har också ett stabilt
transparent samhällssystem där det är enkelt att göra affärer.
Stockholm Business Region arbetar inte
bara med att få hit investeringar utan också
med att locka talangerna – antingen för att
de ska starta företag eller börja arbeta hos

dem redan finns. Det finns vissa sektorer
som attraherar – som spelindustrin eller
stora teknikföretag som Spotify och Skype.
– Visst finns det en del direktinvesteringar, men det är betydligt vanligare att
det handlar om olika strategiska samarbeten mellan företag. En liten trend det senaste året är att det har kommit en del riskkapitalister som börjat investera i svenska
småbolag inom tech-sektorn och liknande.
SER OLIKA UT

Olle Zetterberg menar att om man ser till
världen så kommer inte de stora investeringarna till Europa längre, utan de går till

tillväxtmarknader som Latinamerika, Afrika med flera. Antalet direktinvesteringar
har delvis gått ner globalt och Europa är
den kontinent som klarar sig sämst.
– Men investeringar kan se väldigt olika ut. Vi har till exempel i samarbete med
Swedavia arbetat för att få Emirates Air
lines att flyga direkt från Dubai till Stockholm och förra året kom de igång. De är
säkert inte fler än tio stycken på det lokala
säljkontoret, men det skapar sysselsättning
på Arlanda och har inneburit ett jättelyft
när det gäller antalet indiska övernattningar i Stockholm. En sådan investering ger
många multiplikatoreffekter som påverkar
Stockholmsregionen positivt. l

Nästan 50 procent av allt byggande
kommer att ske i Stockholmsregionen.
Ignacio Fuente Goig, vd Acciona
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Går vi

Satsa på infrastruktur och regional samverkan.
Det menar Stellan Lundström, professor i
fastighetsekonomi, som ser att följden blir en rörlig
bostadsmarknad med sundare ekonomi.
Text: Lena Gylfe Foto: Alex & Martin Photographers/Johnér

Bostadspriserna stiger snabbare än lönerna, vilket betyder att allt större del av
hushållens inkomster går till att betala
bostaden. I februari 2014 uppgick hushållens bostadslån till 2 349 miljarder kronor
i Sverige. Få väljer att amortera. I snitt har
hushållen skulder som är 170 procent av
den disponibla inkomsten. Riksbankschefen talar om en smärtgräns vid 180 procent.
Med prisstegringen på bostäder talas det
om risken för en bostadsbubbla.
– Det har varnats för en sådan i många
år, att priserna stiger stadigt för att tämli-
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gen omotiverat plötsligt sjunka, något som
skulle få många människor att komma på
obestånd. Men ur ett storstadsperspektiv
råder det delade meningar, säger Stellan
Lundström, professor i fastighetsekonomi.
Han har drygt 30 års erfarenhet och
forskning i pådrivande faktorer kring städers tillväxt. För Stockholmsregionens del
menar han att räddningen från en bostadsbubbla kan vara den stora befolkningstillväxten, cirka 35 000 personer per år. Efterfrågan på bostäder är stor, samtidigt som
regionen har en god ekonomisk tillväxt.

Den andra sidan av myntet
är att hyrorna i nyproduktionen stiger på en marknad Stellan Lundström
där det är ont om bostäder.
– Tillståndet blir farligt om allt fler
skulle hamna i arbetslöshet. Hittills har
många människor klarat sig tack vare att
räntan legat på en låg nivå under lång tid, i
kombination med att amorteringarna varit
närmast obefintliga. Men om räntan höjs
kan vi få en helt annan situation på bostadsmarknaden.
UTBYGGD INFRASTRUKTUR

Stockholm har växtvärk. Regionen trycks
hela tiden ut mot Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Nynäshamn och Nyköping. Stellan
Lundström ser inget stopp.
– Så länge urbaniseringen fortsätter
måste Stockholm börja växa på höjden. Det
blir lite mer komplicerat med skyskrapor,
men den bilden får vi vänja oss vid. Att vi
bor tätare kan också ha en positiv miljö
effekt. Att ”rulla ut villamattorna” på långa
pendlingsavstånd från Stockholm är inte
försvarbart med hänsyn till miljön.

Hittills har många människor klarat sig tack vare
att räntan legat på en låg nivå under lång tid.
Stellan Lundström

mot en
BOSTADSBUBBLA?
Han anser att en första åtgärd för att
få balans i den regionala utväxten med
dess bostadsbrist är att satsa mer på infrastruktur genom bland annat fler vägar
samt buss- och tunnelbanelinjer. Dilemmat
många gånger är att det inte är lönsamt, investeringen är för hög i relation till antalet
människor som ska transporteras.
– Investeringskostnaderna är svåra att
motivera. Men detta är inte kommunala
frågor utan regionala, där alla ansvariga
måste samverka.
Det största problemet i Stockholms
regionens bostadsbestånd är, enligt Stellan
Lundström, bristen på nya bostäder, vilket
under tio år har fått villapriserna att öka
med nästan 100 procent och priserna för
bostadsrätter med drygt 200 procent.
– Att bostadsrättspriserna eskalerat så
mycket beror på att de flesta människor
föredrar en mindre lägenhet framför ett
villaboende, som innebär betydligt mer
utgifter. Och de flesta vill bo i innerstaden,
vilket naturligt trissar upp priserna på
lägenheterna.
RISKKAPITAL FÖR ÖKAT BYGGANDE

Nu krävs det krafttag i byggandet för att
få större rörlighet på bostadsmarknaden,
framför allt i Stockholmsregionen, hävdar
Stellan Lundström.
– Vi bygger för lite i relation till inflyttningen. I länder som Danmark, England

och Spanien byggs det för mycket, där finns
istället gott om vakanser på bostadsmarknaden.
Hans lösning innefattar bland annat att
byggherrarna blir fler för att konkurrera
med de redan etablerade om byggrätter.
De dominerande byggherrarna har ett begränsat intresse att ”bygga för mycket” och
därmed riskera att stå med osålda bostäder.
Till den svenska bostadsstagnationen
hör också att en stor grupp i dag har ytterst
låga hyror eller bor i färdigbetalda bostäder,
billigt och bra, och därför inte har några
motiv till att flytta. Dessutom skulle en
hus- eller bostadsrättsförsäljning medföra
en reavinstskatt på 22 procent.
– Hushållen blir inlåsta och omsättningen för liten. Ta bort reavinstskatten, höj
fastighetsskatten och hyrorna! Påståendet
att låginkomsttagare skulle jagas iväg utanför tullarna, stämmer inte. Det är redan de
mer välbeställda, medelklassen, som bor i
och har tagit över innerstaden.
Stellan Lundström förespråkar vidare att
bankerna i stället för att sätta ett lånetak
på 85 procent av marknadsvärdet, erbjuder
bostadsköparna individuella amorteringsplaner.
– En sådan förändring av lånebilden gör
att ungdomar ges möjlighet att köpa bostad.
Ofta har de en hyfsad lön, men inget kapital.
Som det är nu tvingas de låna till insatsen
av mor- och farföräldrar för att genomföra

sitt bostadsköp. Bankerna måste engagera
sig i samhällsbyggnadsprocessen, så att de
förstår vad de lånar ut pengarna till!
Bankerna beskriver han som passiva
investerare, obenägna att ta stora risker.
– Samhället behöver folk som är villiga
att placera pengar i bostadsbranschen. I
USA finns det en mängd aktiva investerare som stoppar in pengar på toppen och
tar risker. Bostadsbranschen måste bli en
bransch som andra, där det finns riskkapital. Vi behöver bra bostäder som folk vill
ha och lägen där de vill bo. Då blir det flyttkedjor som fungerar. l

Svenska hushållens belåning:

En ny rapport från Finansinspektionen
visar att det genomsnittliga nya
bostadslånet är 70 procent av bostadens värde. Andelen amorterande
hushåll med skulder i spannet 75–85
procent ökar samtidigt som färre
av dessa amorterar. Mindre än var
tionde hushåll har lån som överstiger
85 procent av bostadens värde, men
dessa amorterar å andra sidan snabbt.
Tre fjärdedelar av alla hushåll med
bolån har lånat till mer än hälften
av bostadens värde. I Stockholm, dit
42 procent av nyutlåningen går, är
genomsnittet på ett nytt bostadslån
2 miljoner kronor för en bostad värd
3,4 miljoner kronor.

9

Utblick

Med lånade pengar köpte Island upp resten av världen. 2008 kom notan
och landet trillade ner i ett skuldhål som fick statsministern att brista ut
i ”Gud bevare Island!”. Men vad var det egentligen som hände, och vad
har det med Stockholms bostadsmarknad att göra?

Ragnarök
Text: Karin Aase Foto: Colourbox

och Islands väg tillbaka

Island, slutet av 80-talet. I
det lilla ö-riket betyder fisket
fortfarande allt, ekonomin
är hårt reglerad och utvecklingen har halkat efter. Landet står och stampar, men
Sten Sjögren
ser samtidigt hur resten av
västvärlden med Reagan och Thatcher i
spetsen sveps med i en nyliberal våg där
allt tycks vara möjligt.
Islänningarna vill också vara med. De
väljer liberale David Oddsson till statsminister och med honom i spetsen avregleras
det mesta. Framförallt avregleras bankerna
och finansmarknaden och det utländska
kapitalet börjar strömma in på Island. De
varma källorna är perfekta för den energikrävande aluminiumindustrin som börjar
bygga gigantiska smältverk på den ekonomiskt svaga isländska östkusten.
– Förmodligen var de här avregleringarna nödvändiga, och investeringarna förde
med sig bättre infrastruktur och en minskad arbetslöshet, berättar Sten Sjögren,
ekonomijournalist och författare till boken
”Island efter Ragnarök”.
– Men sett i backspegeln är det lätt att se
att det uppstod en viss fartblindhet.
För samtidigt som utländskt kapital
gjorde miljardinvesteringar på östkusten så
började Islands finanssektor att byggas upp
på västkusten. De tre isländska bankerna
som hittills hade varit ganska små fick nu
tillgång till hela världens finansmarknader
och började låna upp kapital för att finansiera en köprusch utan dess like. Framför
allt lånades pengarna ut till ägarnas egna

Det var noll kontroll.
Så fort ägarna ville
köpa något via
investmentbolaget
kunde de bara gå in
på banken och hämta
så mycket pengar de
behövde.
Sten Sjögren

investmentbolag för att finansiera deras
enorma investeringar.
Att bankägare dessutom äger investmentbolag är inget ovanligt, se bara på familjen Wallenberg som äger både SEB och
Investor. Men det finns en skillnad och den
stavas regleringar. Wallenbergarna kan inte
hämta obegränsat med pengar ur SEB bara
för att de vill, utan måste precis som alla
andra böja sig för restriktioner och kreditprövningar. Men den lagstiftningen och det
kontrollsystemet fanns inte på Island.
– Det var noll kontroll. Så fort ägarna
ville köpa något via investmentbolaget
kunde de bara gå in på banken och hämta
så mycket pengar de behövde.
Så med obegränsade resurser drog islänningarna ut på investeringsrunda. I London
började man prata om de nya vikingatågen
efter att Jon Asgeir Johannesson, ägare till
en av de tre storbankerna, köpt upp både
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Utblick

Alla rycktes med i investeringsyran och ingen tänkte på att lilla Islands 300 000 invånare inte räckte till för att
garantera bankernas lånekalas. Vid kraschen var bankernas samlade upplåning tio gånger landets BNP.

varuhuset Debenhams, leksaksvaruhuset
Hamleys och fotbollslaget Westham. Bland
annat. Det var köpfest och investeringsyra
och ingen tänkte på att allt skedde med
lånade pengar och att skulderna bara växte
och växte och växte. Framförallt tänkte ingen på att Island med sina 300 000 invånare
var en alltför liten ekonomi för att kunna
stå som garant för bankernas framfart.
Förrän i september 2008. Lehman Bro
thers föll, den internationella kreditfesten
fick ett abrupt slut.
– Egentligen hade det börjat svaja redan
2007 när den amerikanska bolånekrisen
bröt ut, men ingen låtsades om det. I efterhand har det visat sig att både den isländ-

Fakta Island:

Island ligger i norra Atlanten mellan
Grönland och Brittiska öarna, söder
om norra polcirkeln och betraktas
allmänt som världens äldsta ännu
aktiva demokrati. Landet har 320
000 invånare varav mer än hälften
bor i eller omkring Reykavik. Island
hade 2006 världens högsta levnadsstandard, 2012 låg landet på trettonde
plats.
Fisk och aluminium är de största
exportprodukterna.
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ska regeringen och centralbanken visste
hur ihåliga bankernas tillgångar var, men
allt mörkades ner.
Den 6 oktober höll det inte längre. Då
bröts isländska radio- och tevesändningar
för ett direktsänt tal där statsministern
berättade att alla de tre isländska storbankerna samtidigt hade gått i konkurs.
Bankernas samlade utlåning motsvarade
vid den här tiden tio gånger Islands BNP,
men efter kraschen hade deras gigantiska
investeringar bokstavligt talat över en natt
tappat det mesta av sitt värde. Många islänningar hade dessutom själva tagit stora
lån för att köpa hus under lånekarusellens
glada dagar, men nu när den isländska kronan föll handlöst satt de helt plötsligt med
jättehöga lån på hus som inte längre var
värda ens i närheten det som de hade köpt
dem för.
Inte undra på att statsministern avslutade sitt tal med orden ”Gud bevare Island”.
Idag, sex år senare, börjar islänningarna
komma ikapp efter att ha tagit över bankerna, infört strikt kapitalreglering och
vägrat att stå för bankernas skulder till utländska medborgare och institutioner. Men
fortfarande är situationen svår, och vinnare
i senaste valet blev Framstegspartiet som
gick till val på att ordna skuldavskrivning
till de svårast drabbade husägarna.
Vad kan då vi i Sverige lära oss av det
som hände på Island?
– Delvis lärde vi oss det själva i början
på 90-talet när vi hade fastighets- och bank-

krasch. Men det hindrade å andra sidan inte
Swedbank från att bränna fingrarna och
låna ut alltför mycket till för bra villkor
i Baltikum på 00-talet. Människans minne
är kort.
Men det som Sten Sjögren tycker är allra
mest uppenbart, till och med akut, för Sveriges del är hushållens höga skuldsättning.
– Den uppenbara lärdomen av Islands
krasch är att inte skuldsätta sig för högt
och tro att att alla trän bara ska fortsätta att
växa upp till himlen. Det finns inget som
går upp hela tiden, trots det lånar folk glatt
pengar för att investera i en lägenhet eller
hus i Stockholm där man betalar 100 000
kronor per kvadratmeter.
Själv vill Sten Sjögren helst undvika ordet fastighetskrasch, men är helt övertygad
om att priserna på bostäder i Stockholms
regionen kommer att gå ner vilket kommer att skapa en tuff situation för dem med
höga skulder.
– Det är lätt att idag skratta åt islänningarna och undra hur de kunde vara så
dumma att de trodde att allt bara skulle
gå upp. Men risken är stor att någon sitter
och säger precis samma sak om vår bostadsmarknad om ett år eller två. l

Idag, sex år senare,
börjar islänningarna
komma ikapp.
Sten Sjögren

En ljusning, visserligen liten, men
trots allt en ljusning. Så kan man
sammanfatta utsikterna för euroområdets ekonomi 2014. Men vad
betyder ökade investeringar i Euroländerna för Sveriges ekonomi?
Text: Karin Aase

Frankfurt – ett nav i den europeiska ekonomin.

Medvind från Europa
Efter flera års katastrofläge ser den ekonomiska
situationen i euro-länderna
ut att ha vänt. BNP har stigit
de tre senaste kvartalen och
Martin Edlund
enligt Konjunkturinstitutets
beräkningar kommer det att
fortsätta stiga med ungefär 1,2 procent i år
och 1,7 procent 2015.
– Ekonomin i området har verkligen
börjat återhämta sig det senaste året och
vi tror att till och med arbetslösheten långsamt kommer att börja vända neråt under
2014, konstaterar Martin Edlund, ekonom
med fokus på internationell ekonomi på
Konjunkturinstitutet.
Men det kommer att ta tid innan problemen kan sägas vara lösta. För även om
både företag och hushåll nu har en större
tillförsikt till den ekonomiska utvecklingen
så återstår stora svårigheter. Statsskulderna

har fortsatt att öka och snittar nu på 90
procent av BNP för området som helhet, en
siffra som är långt över Maastrichtkriteriet
på 60 procent.
– Skuldproblematiken och budget
underskotten är inte lösta, men den värsta
åtstramningen är gjord och nu finns utrymme att vara lite mindre restriktiv. Det
här kan leda till att konsumenterna får lite
mer över i plånboken och att det inte blir
en riktigt lika stor hämsko på tillväxten.
SAKTA ÖKANDE INVESTERINGAR

För samtidigt som skulderna har stigit sedan
krisen 2008 har investeringarna fallit. Deras
andel av euroområdets BNP har varit nere på
historiskt låga 18 procent, två procentenheter under snittet de senaste 20 åren.
– Det har varit många företag som inte
har vågat satsa på grund av den låga efterfrågan som har varit, men i takt med att den
ökar borde investeringsgraden också gå upp.
Och även här syns det ljusningar.

– Olika indikatorer visar att företagen
tror mer på framtiden nu och de senaste
tre kvartalen har investeringarna faktiskt
ökat, förmodligen som svar på en bättre
konjunktur och en minskad osäkerhet.
Det är inte klackarna i taket såklart, men
vi ser ändå tendenser däråt vilket är väldigt
positivt.
Vad innebär då det här för Sverige och
för Stockholmsregionen? Internationellt
sett är Sverige en väldigt liten ekonomi
med ett stort beroende av handel med utlandet. Exporten står för hela 50 procent av
BNP, och mer än 35 procent av exporten går
till Euro-länderna.
– Det betyder att när vi ser att ekonomin
börjar tillfriskna där och de börjar importera mer så är det väldigt positivt för svensk
ekonomi. I vår senaste rapport räknade vi
med att svensk export ökar med drygt fyra
procent i år, och går Sverige bra går Stockholmsregionen bra, så det här är väldigt
glädjande nyheter. l

Mer än 35 procent av exporten
går till Euro-länderna.
Martin Edlund

13

Stockholmsförhandlingen 2013 gav snabbt resultat – tio
nya t-banestationer.
– Jag tror att förhandlingar kommer att bli mer regel
än undantag när det gäller satsningar på infrastruktur
H G Wessberg
framöver, säger H G Wessberg, regeringens förhandlingsman.
Stora satsningar kräver medfinansiering. Text: Ingela Ström Foto: Stefan Bohlin

»Förhandlingar ska 
inte sitta i skyltfönster«
Kanske är den tid förbi då staten eller
landstinget, kommunen eller privata intressenter ensam står för en investering.
Kanske är medfinansiering det moderna
sättet att klara nödvändiga och önskvärda
investeringar?
H G Wessberg tror det.
– När infrastrukturministern offentliggjorde den nationella planen för investeringar under de närmaste åren låg kostnaderna någonstans runt 500 miljarder
kronor. Skulle alla krav tillgodoses så skulle
summan vara det dubbla, konstaterar han
och fortsätter:
– Sverige är ett relativt snabbväxande
land, men trots att ekonomin är stabil har
vi inte råd med vad som helst. Därför kommer prioriteringar att bli viktiga, och då
tror jag att förhandlingsmodellen är nödvändig för att göra rätt val.
För att nå förhandlingens mål, att bygga
fler bostäder i Stockholmsregionen, var tun-
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nelbanan en katalysator.
– Det goda med förhandlingsmodellen
är att samtliga parter kan påverka beslutet
utifrån sitt specifika synsätt. Ett exempel
ur den här förhandlingen är att de som ska
bygga, det vill säga kommunerna, kunde
påverka prioriteringarna utifrån sina behov
och inte utifrån andras planer. Och det är
såvitt jag vet första gången som kommunerna tas in i en förhandling om tunnelbanan.
Detta leder naturligtvis till fler nyttor.
TÄNKT FEL

H G Wessberg understryker dock att det inte
är hela sanningen att tunnelbana i sig är en
förutsättning för ökat bostadsbyggande. Det
beror helt på vilken stad man vill bygga.
– Man kan säga att många av oss som
haft anledning att fundera över Stockholmsregionens utveckling har haft fel.
Vi har trott att regionen har legat i en
medelhög tillväxtbana, och funderat kring

infrastrukturfrågor utifrån det perspektivet. När tillväxtbanan är medelhög bygger man en betydligt glesare stad än vad
som nu planeras när tillväxtbanan visat
sig vara hög, för att inte säga mycket hög.
Då bygger man i stället en mycket tätare
stad, och då är tunnelbanan också svaret
på kollektivtrafiken.
Stockholmsförhandlingen 2013 har
snabbt nått resultat.
– Den 28 februari 2013 fick vi vårt förordnande av regeringen: att med statlig finansiering som incitament få landsting och
kommuner att komma överens om hur, var
och när tunnelbanan skulle byggas för att
få mesta bostadsnytta. Den 11 november
hade vi planen för den största tunnelbaneutbyggnaden sedan 1970-talet på plats. Med
tanke på att det var så många inblandade
i förhandlingen – staten, ett landsting och
fyra kommuner – så får man nog säga att
det gick mycket snabbare än någon hade

trott, konstaterar H G Wessberg.
Utom möjligen han själv.
– Det måste gå fort om en förhandling
ska bli bra, annars fastnar man i detaljer
och bygger upp prestige och konstigheter.
Håller man tempot uppe så blir det mycket,
mycket bättre.
SÖKT ACCEPTANS

En anledning till att det gick snabbt är säkert förhandlare Wessbergs ambition att
lägga ett förslag som uppnådde en så stor
grad av acceptans som möjligt. Även med
tanke på kommande val.
– En bra förhandling karaktäriseras av
att alla parter blir nöjda, liksom en bra affär
karaktäriseras av att både säljare och köpare är nöjda. Ingen ska gå från en förhandling och känna sig överkörd. Är man förhandlare med den utgångspunkten, vilket
jag är även om jag kan vara hårdför också,
så blir resultatet stabilt och långsiktigt.
Prestige och långbänk är förhandlingars
värsta fiender, anser H G Wessberg. Och att
någon part gör offentliga uttalanden om
krav i egen sak under förhandlingsprocessen – uttalanden som de sedan har svårt att
leva upp till i de fortsatta förhandlingarna.
– Bra förhandlingar ska inte sitta i skyltfönster. Men jag vill understryka att jag ser
att det är ett demokratiskt problem om man
inte tänker sig för. I fallet Stockholmsförhandlingen 2013 kompenseras bristen på
insyn av upplägget: alla beslut ska tas igen i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, i
landstingsfullmäktige, regering och riksdag.
H G Wessberg är också medveten om
att det finns en risk att man förbiser ett
problem och agerar på för dåligt beslutsunderlag i snabba förhandlingar.
– Jag vill hävda att de problemen även
finns när man tar gigantiskt med tid på sig.
Men låt oss enas om att visst, problemen
finns.
LÄTT FÖRHANDLING PÅ SÄTT OCH VIS

Nu är alla beslut tagna i de politiska församlingarna och bara detaljer återstår.
Som var tunnelbanestationerna ska ligga
på metern när. Det viktigaste är i hamn –
finansieringen.
Och H G Wessberg kan konstatera att
det var en lätt förhandling på det viset att
alla var entusiastiska och ville nå ett bra
resultat. Snabbt. l

För att nå förhandlingens
mål, att bygga fler bostäder
i Stockholmsregionen, var
tunnelbanan en katalysator.

H G Wessberg

Text: Ingela Ström Illustration: Liljewall Arkitekter

Ny stadsdel vid

KNUTPUNKT
Järfälla kommun lämnar
inget åt slumpen i planeringen av Barkarbystaden.
Tunnelbana till området
har gett vind i seglen.

Om man har ambitionen att bygga en
levande stadsdel som står på egna ben så
finns det inget som heter ”det ligger inte på
vårt bord”. Det säger Emelie Grind, utvecklingsstrateg i Järfälla kommun.
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– Vill vi få en bra och levande stad så
måste vi finnas med och samordna och
stötta och vilja komma med tips i mycket
högre grad än brukligt i stadsutvecklingsprojekt, konstaterar hon.
Det insåg kommunen tidigt, och när
Emelie Grind började som utvecklingsstrateg för ett och ett halvt år sedan hade ett
nätverk av intressenter skapats.
– Vi bjöd in till workshops och diskussioner, och mellan varven var de ganska tuffa.
Man tyckte att vi ställde för höga krav och
att det skulle bli svårt att få ekonomi i sin
investering. Men då gäller det att lyssna och

våga sträcka ut handen och
skapa trygghet från kommunens sida; att stå för det
vi säger och garantera vissa
Emelie Grind
grunder så långt vi kan.
Tidigare har man talat om att kommunen
tar fram detaljplaner och bygger gator, och
sedan är det upp till intressenter att fylla.
– Men det fungerar inte om man vill ha
en levande stad. I en sådan är mixen oerhört viktig, den ger ekonomisk bärkraft.
Det är viktigt att ha intressenter som förstår det och jag tror att vi har blivit bättre
på att beskriva nyttorna med arbetsplatser

och företagande i ett område, så att det inte
ses som en belastning för byggherrar att de
får mindre betalt per kvadratmeter jämfört
med bostäder.
SKAPA SYNERGIER

Lyckas man skapa ett klimat som gör att man
får synergier mellan privata och offentliga investeringar är det mycket värt, understryker
hon. ”Gör ni det där så gör vi det här.” Hittills har man lyckats skapa det klimatet och
genom bodagar och andra aktiviteter marknadsfört området till nytta för alla parter.
Nu börjar inflyttningen etappvis i den
nya stadsdelen. 2030 ska Barkarbystaden
med omnejd ha tillfört Stockholmsregionen 14 000 bostäder.
– Utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby är som en katalysator för en mängd

saker, säger Emelie Grind. Med tunnelbanans hjälp kan våra utvecklingsplaner
skruvas upp och bli mer på riktigt. Intresset
ökar på alla plan och från alla håll, inte
minst från privata investerare.
Genom utbyggnaden till Barkarby skapas en tvärkommunikation och en knutpunkt där tunnelbana och pendeltåg möts.
Sådana crossings är vanliga i andra storstäder, där ett nät av kollektivtrafik underlättar för människor att röra sig i regionen,
konstaterar hon.
– Vår närhet till Kista betyder väldigt
mycket. Att befinna sig fem minuter med
tunnelbanan från ett så starkt globalt kluster
är värdefullt. Det handlar inte bara om vad vi
kan dra för nytta av närheten utan också om
vad vi kan bidra med för att stärka klustret.
Genom Veddesta, som ligger i anslut-

Genom utbyggnaden till Barkarby skapas
en tvärkommunikation och en knutpunkt
där tunnelbana och pendeltåg möts.
Emelie Grind

ning till Barkarbystaden, finns redan i dag
en koppling till Kista. Veddesta är ett utpräglat industriområde med många småföretag, varav en del arbetar med prototyputveckling av idéer som fötts i Kista.
– Veddesta ligger också inom den regionala stadskärnan och kommer så småningom
att växa ihop med Barkarbystaden, säger
Emelie Grind. Det finns stor potential för
bostäder även här, men det vi ser framför
oss är snarare att förtäta och förädla befintlig
struktur till en blandstad. De båda områdena
ska komplettera varandra, inte efterlikna.
OMSTIGNINGSORT FÖR MELLANSVERIGE

Läget mellan Stockholms västerort och Kista öppnar för att Barkarby station blir en
omstigningspunkt för hela Mellansverige
med orter som exempelvis Enköping och
Västerås. Här går det att byta från tåg till
tunnelbana eller stombussar som via förbifarten söderut tar resenären på en kvart till
Kungens kurva och Skärholmen.
– Genom detta kan vi bidra till att Stockholmsregionen får fler starka målpunkter
så att man inte behöver åka in till city för
att ta sig vidare. Allt vi kan göra för att avlasta centrum är bra för regionen. Då kan
den centrala kärnan få nischa sig och bli
bäst på sina olika specialiteter.
I RUFS 2010 betonas betydelsen av att
fler attraktiva regionala stadskärnor än
Stockholms innerstad skapas i regionen,
och här betonar Emelie Grind att Barkarbystaden ska bli just det.
– Vi vill kunna stå på egna ben och inte
leva på att det tar en kvart från oss till
Stockholms central. Vi måste leva på egna
meriter och skapa ett spännande innehåll
lokalt. Lokalsamhället är viktigt för människor; det som man når i direkt anslutning
till bostad eller arbetsplats.
Sådant man är stolt över, kort sagt. Eller
målpunkter, som det heter på planeringsspråk.
– För mig är målpunkter något som
attraherar besökare, säger Emelie Grind.
Något som gör att människor kommer till
platsen. Det kan vara allt från ett litet trevligt café till en konsertlokal. Människor umgås allt mer i det offentliga rummet, så det
gäller att navigera rätt så att det inte blir för
mycket av det ena och för lite av det andra.
– Därför är ett nära samarbete med alla
inblandade parter viktigt. l
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Sedan den 1 april är Mats Nilsson, professor vid Stockholms
universitet, chef för SciLifeLab i Stockholm som etablerades
2010. Ett mål är att locka unga forskare till Stockholm, men
även att utöka samarbetet med näringslivet.
Text: Lotta Fredholm Foto: SciLifeLab

Storsatsning på Life Science
i Stockholmsregionen
Under åren 2010–2013 har regeringen
satsat 600 miljoner kronor på Science for
Life Laboratory, SciLifeLab. Förra året erhöll anläggningen status som nationellt
centrum för forskning inom molekylära
biovetenskaper. Det långsiktiga målet
med satsningen är att SciLifeLab ska bli
världsledande inom biovetenskaper. Bakgrunden till att SciLifeLab har etablerats
är att forskningsområden som molekylära
biovetenskaper och biomedicin idag kräver
stora och koncentrerade resurser, då det
handlar om att samla in och analysera massiva datamängder.
– För att hänga med internationellt
behöver vi bygga kapacitet för att bättre
kunna mäta data för att i förlängningen
bättre kunna förstå olika biologiska fenomen, säger Mats Nilsson, chef för Stockholmsnoden av SciLifeLab och professor

vid Institutionen för biokemi och biofysik
vid Stockholms universitet.
Nu har Sverige ett sådant nationellt center, som springer ur den vision som fyra
lärosäten – tre lärosäten i Stockholm och
ett i Uppsala – delade.
– Vi har inte tidigare haft ett samarbetsprojekt av denna skala inom biologi/
medicin, säger Mats Nilsson och pekar på
att samarbetet inbegriper en mängd institutioner och fakulteter vid fyra universitet.
Vi har etablerat en funktionell struktur för
samarbetet som också leder till positiva
spin-off effekter, där den ökade öppnar för
nya samarbeten, säger han.
FRAMGÅNGSRIK FORSKNING

Forskningen som bedrivs vid SciLifeLab har
varit framgångsrik. Ett genombrott år 2013
var att man lyckades analysera granens

hela arvsmassa, det största
genom som någonsin avlästs, hela sju gånger större
än människans.
I våras presenterade en
annan forskargrupp hur de Mats Nilsson
funnit ett helt nytt angreppssätt mot cancer. Förhoppningen är att kunna stärka
svensk läkemedelsforskning, öka satsningen på kliniska studier och skapa kontakter
med läkemedelsindustrin globalt.
– Tanken är att läkemedelsföretag hellre
ska vilja förlägga kliniska studier vid våra
sjukhus där dessa data finns tillgängliga än
utomlands. Detta är ett uttalat mål för oss,
säger Mats Nilsson.
SciLifeLab bidrar också till att vetenskapliga konferenser förläggs till Stockholm.
I mitten av maj samlades världsledande
forskare inom området nervcellstillväxt hos
vuxna till ett så kallat Keystone symposium
där SciLifeLab är en av sponsorerna. Denna
typ av konferenser genererar chanser till
nya vetenskapliga samarbeten, men även stimulans för hotell- och restaurangnäringen.
Den ekonomiska satsningen består av
två delar. Den ena är en infrastruktursatsning som finansieras av regeringen och
som innebär att etablera serviceplattformar
som kan utnyttjas av forskare i hela landet.
I dag finns nio sådana plattformar.
– Här kan vi erbjuda grupper att göra
experiment hos oss, där vi både har de senaste instrumenten och utbildad personal
till hjälp, säger Mats Nilsson.
REKRYTERA UNGA FORSKARE

Science for Life Labratory har blivit det nationella centrum för molekylära biovetenskaper och biomedicin som
Sverige länge behövt. SciLifeLab utgör en plattform för samarbete som är resultatet av fyra lärosätens gemensamma
vision.
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Den andra delen i satsningen är strategiska
anslag från både regeringen och från uni-

Sebastian DiLorenzo och Alexey Siretskiy på Bioinformatics
data- och lagringscentral, en del av SciLifeLab.

versiteten själva. En stor del av dessa medel
har använts för att rekrytera unga forskare
till tjänster vid SciLifeLab.
– Den första kullen, som omfattar sex
forskare från Europa och USA, kommer att
vara i full gång till jul, och nu i sommar går
vi ut med nya annonser för att rekrytera
fler, säger Mats Nilsson.
Ett annat spår är att erbjuda redan befintliga forskargrupper plats vid centret, en
process som pågår.
Vid SciLifeLab verkar även företag, både
svenska och utländska, som General Electrics (GE). GE hyr demonstrationslaboratorier där de hjälper forskare att använda sina
bioteknologiska instrument.
– Den här typen av Life Scienceinstrument är avancerade och själva dataanalysen är inte heller trivial, vilket är en
anledning till att vi upplåter yta till dem,
säger han.
Vid SciLifeLab bedriver också Astra
Zeneca forskning för att finna biomarkörer
för olika neurologiska sjukdomar.
– De har även gett rejält med forskningsanslag till specifika forskningsprojekt vid SciLifeLab. Vi är fortsatt intresserade av kopp-

lingar till näringslivet, säger Mats Nilsson.
Regeringens mål är att SciLifeLab ska
omsätta en miljard årligen.
– Det gör vi redan, om man ser till alla
pengakällor till plattformarna och forskningen vid SciLifeLab, säger Mats Nilsson.
INSTIFTAT NYTT PRIS

Stockholmsnoden av SciLifeLab ligger rent
geografiskt vid Karolinska Institutets Campus i Solna, med byggnaderna Alfa och Gamma. Uppsalanoden ligger huvudsakligen
förlagd till Biomedicinskt Centrum, BMC.
Gammabyggnaden i Solna invigdes den
10 april i år. Samma dag anordnades SciLifeLab Day, en heldag med vetenskapliga
seminarier och posterutställning om plattformarnas verksamhet i Karolinska Institutets Aula Medica. De 800 deltagarna fick då
bland annat höra föredrag av forskarstjärnor som Craig Venter, som var snabbast när
det gällde att analysera människans hela
arvsmassa, och Svante Pääbo som analyserat arvsmassa från neandertalare.
Ett annat fiffigt sätt att locka unga forskare till Stockholm är det pris till unga, nydisputerade forskare som SciLifeLab delar

ut tillsammans med den vetenskapliga tidskriften Science: Science and SciLifeLab Prize
for Young Scientists. De unga forskarna får
med tusen ord beskriva sitt avhandlings
arbete och de fyra som belönades 2013 fick
komma till Stockholm för prisutdelning i
samband med Nobelfestligheterna.
– Vårt pris ges till forskare precis i
början av sin karriär, medan Nobelprisen
snarare är en avslutning. Men i annonsen
i Science där vi skrev om priset lockade vi
förstås de unga med att ”vill du komma
till Stockholm i december och ta emot ett
pris?”, säger Mats Nilsson. l

SciLifeLab

På sin hemsida skriver regeringen:
”Svensk forskning inom livsvetenskap
(ofta kallat life science) håller hög
kvalitet, samtidigt som företag
inom området står för en stor del av
svenska exportframgångar. För att
vidmakthålla Sveriges position inom
livsvetenskap och företagande inom
bioteknik, medicinteknik och läkemedel gör regeringen flera insatser”.
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Så kallad crowdfunding eller gräsrotsfinansiering har seglat
upp som ett sätt att finansiera projekt för den som saknar
rätt kontakter och de säkerheter bankerna vill ha för att
låna ut pengar. Text: Karin Aase Illustration: Fredrik Saarkoppel

Gräsrotskraft
med potential
Med crowdfunding kan
spirande idéer utvecklas till
fullfjädrade innovationer. I
det brinnande engagemang
och förmågan att entusiasmera andra som krävs för
Robin Teigland
att få folk att ge pengar till
sådant som ännu bara finns i idévärlden
ligger en stor, och relativt outnyttjad, potential för utveckling.
Robin Teigland forskar om kunskapsflöden inom informella nätverk vid Handelshögskolan i Stockholm. Crowdfunding och
sociala medier tangerar båda hennes gebit.

Många tror att
crowdfunding bara
handlar om pengar.
Robin Teigland

– Många tror att crowdfunding bara
handlar om pengar, men det är idén och hur
du för ut den som är det viktiga, säger hon.
Hon framhåller att crowdfunding är så
nytt att det är svårt att säga hur det kommer att påverka samhällsekonomin. Framgångsrika projekt kan få folk att ifrågasätta
traditionella sätt att samla in pengar, men
crowdfunding kommer inledningsvis att
bli ett komplement till de traditionella
finansieringsvägarna. Att folk ändrar sina
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beteenden så markant att de gamla systemen slås ut tar tid, om det någonsin händer. Robin Teigland tror inte på en sådan
utveckling inom den närmaste tiden.
CROWDFUNDING SOM PLANTSKOLA

Robin Teigland anar en utveckling där
crowdfunding blir en slags plantskola, där
idéer utvecklas en bit på väg för att sedan
köpas upp. Ett exempel på det är 3D-headsetet Occulus Rift som nyligen köptes av Facebook. Hon tror på en framtid där co-creation,
medskapande, tar större plats. Plattformar
för delande av idéer finns redan. General
Electrics släpper till exempel vissa av sina
patent till sajten Quirky, där användarna
kan vidareutveckla de postade projekten.
De särskilt intressanta tas i produktion. Andra företag, till exempel IBM, har interna
crowdfunding-sajter där idéer delas.
– Crowdfunding uppmuntrar entreprenörskap och ger stor spridning för bra
idéer. Men för framgång krävs det att du
jobbar aktivt med att få ut din idé. Du måste veta vilka du vill nå och välja den rätta
plattformen.
FEED THE CROWD

Sociala medier och crowdfunding går hand
i hand. Utmaningen är att jobba aktivt och
samla dina intressenter, din crowd, innan
lansering. Men arbetet slutar inte där.
– Ett lyckat crowdfundingprojekt kan
ge ett visst försprång, eftersom du samlar

en lojal crowd, men liksom
alla andra måste du fortsätta att ge dem saker. Feed
the crowd!
Många av plattformarna
för crowdfunding är själva Jon Widegren
crowdfinansierade på olika sätt. Den svenska sajten Fundedbyme
gjorde nyligen en lyckad nyemission där
allmänheten bjöds in att köpa delar i företaget. Hamburgerkrogen Flippin Burgers i
Stockholm erbjöd presentkort på hamburgare när haket ännu bara fanns som en idé
i ägaren Jon Widegrens huvud.
– Crowdfundingen skulle aldrig ha funkat utan sociala medier. Jag hade bloggat i
ungefär fyra månader när vi startade upp
fundingen.
Jon tror också att en viktig faktor för
framgången var hans tydliga affärsplan,
illustrerad genom en animerad film på
crowdfundingsajten.
– Filmen gav något konkret för folk att
dela, samtidigt som den visade att jag var
seriös och verkligen menade allvar med att
starta restaurangen.
Flippin’ Burgers hade redan från början
en stor ström av besökare, många läsare av
Jon Widegrens blogg. Finansieringssättet
väckte också stor medial uppmärksamhet.
Hamburgerrestaurangen är ett av få svenska crowdfundingprojekt som resulterat i
ett fungerande företag. Hittills är annars
finansiering av enskilda projekt vanligast. l
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Olika typer av
crowdfunding

Donationsbaserat
– Vanligt för kulturprojekt.
Belöningsbaserat – Givaren får
någon form av ersättning.
Aktiebaserat – Givaren får delar i
ett eventuellt företag.
Peer-to-peer lending – Personlån
mot ränta.

SEK

Crowdfunding

Kan kallas gräsrotsfinansiering på svenska. Inte
nytt som fenomen (till exempel är Stockholm
stadshus byggt med medel från privata donationer) men har fått en ny räckvidd genom internet.
Privatpersoner ger pengar till ett specifikt projekt.
Givandet hänger ihop med någon form av belöning, som kan vara INTRINSIC (att ge får givaren
att må bra) eller EXTRINSIC (någon form av gåva).

Rapporter och utskottsbeslut

Rapporter från 2011 till 2014:
2014 – 1

Alternativa byggplaner –
Befolkningsprognos 2014–2023/45
2014 – 1
Storregionala perspektiv i
planeringen
2013 – 9
Känslighetsanalyser och
beskrivning för framskrivning av
sysselsättning i östra Mellansverige
2013 – 9
Demografisk rapport – Kommun
prognoser
2013 – 8
Framskrivningar av befolkning och
sysselsättning i ÖMS
2013 – 8
Demografiskt rapport:
Bostadsplaner
2013 – 7
Demografisk rapport:
Stockholms län, huvudrapport
2013 – 7
Miljöredovisning 2012
2013 – 6
Slutrapport – Handlingsprogram
för energi och klimat
2013 – 5
En ny ekonomisk geografi
2013 – 4
Barnfamiljers flyttningar kring
sekelskiftet 2000, demografisk
rapport
2013 – 4
Stockholmsregionens regionala
stadskärnor
2013 – 3
Demografiska prognoser för
kommunerna i Stockholms län
2012–2045, demografisk rapport
2013 – 3
Ekosystemtjänster i
Stockholmsregionen
2013 – 2
Barn och unga och deras familjer
i Stockholms län år 2011/2012 –
demografisk rapport
2013 – 2
Barriärer att överbygga
2013 – 2
Regionala stadskärnor i
Stockholmsregionen
2013 – 1
Befolkningsutvecklingen 2012 –
Demografisk rapport
2013 – 1
Handlingsprogram Regionala
stadskärnor
Info 2013 – 1 Regional cores – A prerequisite for a
growing Stockholm region
2012 – 5
När, vad och hur? Svaga samband i
Stockholmsregionens gröna kilar
2012 – 4
Att utveckla kvällslivet i regionala
stadskärnor
2012 – 3
Handlingsprogram Kunskapsregion
Stockholm – Att tillgodose behovet
av högutbildad arbetskraft
Info 2012 – 1 Befolkning, sysselsättning och
inkomster i Stockholms län år 2050
2012 – 1
Befolkning, sysselsättning och
inkomster i Östra Mellansverige
2011 – 5
Använd kompetensen! Om mångfaldsorientering på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
2011 – 4
Tätare regionala stadskärnor
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Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och
Miljö- och skärgårdsberedningen, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i
regionen och omvärlden. Utskottet och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i
Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och nio ersättare
och sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio ledamöter
och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och
handlingar kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie
presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer för regionens utveckling. På www.tmr.sll.se/publikationer finns
möjlighet att ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.

Starkt strandskydd
kombinerat med naturskydd

Länsstyrelsen genomför en översyn av det utvidgade strandskyddet, det
vill säga att det generella strandskyddet ska gälla upp till 300 meter
från strandlinjen istället för 100 meter. Detta gäller den tredje av fem
grupper kommuner: Huddinge, Ekerö, Salem, Botkyrka och Norrtälje.

Landstinget genom Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet anser att
RUFS 2010 ger stöd för kommunal
planering och länsstyrelsens bedömningar.
Det finns dock en konflikt vad gäller
ett område i Ekerö kommun.
Landstinget anser att detta område
som utpekas som regionala stadskärnor och regional stadsbygd med
utvecklingspotential i kollektivtrafiknära lägen ska ges företräde framför
det utvidgade strandskyddet.
Givetvis ska strandskyddet bibehållas i områden där det behövs av
ekologiska orsaker.
Till exempel handlar det om att

kombinera starkt skydd för orörd
skärgårdsnatur med utvecklingsmöjligheter i samhällen på öar med bofast
befolkning.
(S) reserverade sig
(MP) reserverade sig
(S) lämnade ett särskilt uttalande
(FP) lämnade ett särskilt uttalande
(V) lämnade ett ersättaryttrande
Förslag till beslut om utvidgat
strandskydd bearbetas just nu hos
länsstyrelsen. När beslutet kommer
kan det överklagas inom en så kallad
besvärstid. Hittills har endast beslut
om utvidgat strandskydd för Stockholms stad vunnit laga kraft.

Rapporter och utskottsbeslut

Norra länkens effekter
på luft och hälsa
Landstinget genom Tillväxt- och regionplaneringsutskottet har
beviljat bidrag till Miljöförvaltningen i Stockholms stad med högst
544 000 kronor.
Pengarna ska användas till ett forskningsprojekt som ska beräkna
vinsterna för luftkvalitet och hälsa av Norra Länkens öppnande
mellan Värtan och Frescati, Roslagstull och Norrtull.
(MP) lämnade ett särskilt uttalande
(V) lämnade ett ersättaryttrande

GRÖNSTRUKTUR OCH
BEBYGGELSE I SAMSPEL
Bebyggelse i redan bebyggda
områden i Botkyrka
Botkyrkas översiktsplan har en
utblick mot år 2040 som möjliggör
bostadsbyggande med 650 bostäder
per år. Detta ligger i linje med det
regionala behovet av nya bostäder
i alternativet hög.
Kommunen har visionen Framtidens
Botkyrka är en inspirerande plats full av
möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa
förutsättningarna för en hållbar framtid.
Fem övergripande planeringsstrategier
ingår: leva klimatsmart, plats att växa,
hemma i storstaden, nära till storstadsnatur och utrymme för kreativitet.
Kommunen avser att i första hand bygga
i områden med bra kollektivtrafiklägen
som redan är bebyggda.
Landstinget genom Tillväxt och
regionplaneringsutskottet ställer sig i sitt
yttrande positivt till den sedan samrådsprocessen aningen justerade planen. På
plankartan bör dock riktlinjer preciseras
mer. Det är också viktigt att utvecklingen
från kommunens markanvändningsstrategier följs upp, exempelvis vad gäller
spridd betydelse.

Vision 2025 ligger till grund för Nykvarns kommuns översiktsplan.
Inriktningen är att grönstruktur och bebyggelse ska utvecklas i
samspelande stråk.
Visionen har de fem fokusområdena
boende, näringsliv, infrastruktur och
pendling, centrum och lärande (skolan).
Centrum vid tågstationen planeras
för utveckling av upplevelsevärden och
kusten vid Mälaren ska utnyttjas bättre.
I sitt yttrande över utställning av översiktsplanen anser Landstinget genom
Tillväxt och regionplaneringsutskottet
att planen tydligare än samrådsskedet
knyter an till RUFS 2010 i syfte, mål och
innehåll.
Nykvarn bör klargöra hur det årliga
bostadstillskottet fram till 2030 kan

uppnås. Det är positivt att kommunen
ska ta fram en så kallad blåplan, en
övergripande plan för vatten, och att
ambitionen är att utveckla bebyggelsen
med särskild täthet och i stråk. Men
planen innehåller även områden som
inte ingår i RUFS 2010 i den regionala
stadsbygden med svårigheter för
kollektivtrafik. Bebyggelse bör undvikas
i den gröna kilen och värdekärnan kring
sjön Yngern.
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Sista sidan

Fem frågor till Carl-Magnus Norden, styrelseledamot Crowdcube North AB:

”Vi ser crowdfunding som något
av en folkrörelse”
Text: Klara Möller Norén

Hur stort är crowdfunding i Sverige just nu?
– Crowdfunding delas ju in i fyra kategorier
och den del vi fokuserar på är den aktiebaserade. Där finns det två till tre andra
företag i Sverige; branschen är helt klart i
sin linda. Crowdcube har varit etablerade
i Sverige i ungefär ett år. Vi finns i flera
länder i Europa och världen och planerar
etablering i ännu fler.
Hur ser framtiden för finansieringsformen ut?
– Crowdcube startades i England, och ser
man på utvecklingen där så pekar alla kurvor upp. Det första året var långsamt, men
projekten och omsättningen har minst tredubblats varje år sedan starten. Jag tror att
vi kommer se samma sak i Sverige, marknaderna är inte så olika.
Vilka är de främsta fördelarna med det här
sättet att investera i projekt?
– Många söker sig till crowdfunding för att
få in pengar, men märker snart att en av de
största vinsterna är att de får en plattform
för och hjälp att marknadsföra sig. Vi har

en stor och engagerad grupp följare. Dessutom får företagen chans att skapa värdefulla
kontakter, eftersom vi har ett stort nätverk
av drivna människor över hela världen.
Kan den här modellen för finansiering bidra
till en minskad skuldsättning?
– De småföretag som söker sig till crowdfunding har sällan stora skulder men det
är klart att risknivån minskar om det finns
mer kapital i grunden.
Vilka problem finns som kan påverka
utvecklingen av crowdfunding?
– Lagstiftningen kring investering är i de
flesta länder från 1930-talet och är tänkta
att skydda investeraren. Det är bra, men i
dagens samhällsklimat så kväver viss lagstiftning företagandet och hämmar utvecklingen. Till exempel finns lagar som kraftigt
begränsar hur privata företag får marknadsföra och sälja aktier. USA har nyligen ändrat lagen och fler länder lär följa efter men
det tar tid. Samma sak gäller den begränsning av antal aktieposter som får finnas i

ett bolag. Vi vill gärna se många små ägare
och att personer investerar lite i kanske 30
olika bolag. Vi ser crowdfunding som något
av en folkrörelse. Med många, små investeringar sprids risken för den som investerar
men det fungerar inte riktigt med dagens
lagstiftning som tillåter max 200 poster i
ett bolag. På båda de här fronterna tas det
steg i rätt riktigt men det går långsamt. l

